
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2) (شرح كتاب وقوت الصالةالموطأ )

  الليل وغسق الشمس دلوك في جاء ما :باب، و الصالة من ركعة أدرك من :بابشرح: باب: وقت الجمعة و 
 وباب: جامع الوقوت، وباب: النوم عن الصالة"

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

 ته.السالم عليكم ورحمة هللا وبركا
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 سم.
لم لددا محمددهلل وأشدد  حلدد  وصددح    ،والصددالة والمددالى أشدد  ألشددرء االمرددان والمرمددش   ،الحمددهلل ر رب اللددالم  

 ألجمل  .
 الشهى اغفر لش خلا واجزه ألا خ ر الجزان.

 جملة: اب وقت ال
 ألمي م  للق ل طلفمة ألرى  كلت: "قال ألل  ألمر  أ  مالك م  مه ل ألمي أم  أ  مالك أ   اب وقت الجملة:"

 مدد  أمددر خددر  الجددهللار ظددل كشهددا الطلفمددة غشددي فددا ا ،الغربددي الممددجهلل جددهللار إلدد  تطددرح الجملددة  ددوى طالددب
 ".انالضح قائشة فلق ل ةالجمل صالة  لهلل لرجع ثى :-والد أبي سهيل- مالك قال، الجملة وصش  الخطاب

ي اإلمام مالك عن عمه أبي سهيل نافع بن مالك عنن أبينه مالنك بنن أبني عنامر أننه قنا : نعم، وقت الجمعة: يرو 
 -مطنالع انننوار نبنن قرقنو - طنالعطنفسة بكسنر الطناء والفناء علنى منا فني النهاينة، وفني الم كلت ألرى طلفمة""

نف  يقو : ا خمنل رقينق،  :ويجنو  ضنمها وكسنر ا، و ني بسناط يبسن  يقنا  لنهسنة، نفصح كسر الطاء وفتح الفناء طن
فنني المسننجد، و ننو أ  لعلنني بننن أبنني طالننب، وجعفننر بننن أبنني طالننب، أكبننر  "للق ددل مدد  ألمددي طالددب"بسنناط يبسنن  

 "الغربدي -النبنوي -إلد  جدهللار الممدجهلل " نهه الطنفسنة  "تطدرح دوى الجملدة "فني  ،تأخرت وفاته إلى الستين ،منهما
، "فا ا غشي الطلفمة كشها ظل الجدهللار خدر  أمدر مد  الخطداب وصدش  الجملدة"في الجهة الغربينة،  يعني الواقع

أو بعنندها انك ننر والجمهننور قبننل النن وا   -صننالة الجمعننة- تصننلى  ننل فنني  ننها الحنندي  مننا ينند  علننى أن الصننالة
والحنابلننة ، المهننرعلنى أن صننالة الجمعننة وقتهننا وقنت صننالة المهننر، تبنندأ منن بعنند النن وا  إلننى نهاينة وقننت صننالة 

عنننند م يجنننو  فعلهنننا قبنننل الننن وا ، فنننأو  وقتهنننا عنننند م أو  وقنننت صنننالة العيننند، وآخنننره آخنننر وقنننت صنننالة المهنننر، 
أننه يخنرج قبنل  وفهنم بعضنهم العكنس ،بعد  وا  الشنمسما ر كما قا  ابن حجر: بأن عمر كان يخرج فالحدي  

 ننل معنننى  ننها أنهننا خننارج المسننجد أو  اغربننيإلننى جنندار المسننجد التطننرح   وا  الشننمس، لكننن  ننل  ننهه الطنفسننة
داخننل المسننجدا  ننل يمكننن أن يقننو  مننن يسننتد  بهننها الحنندي  علننى أن صننالة الجمعننة تصننلى قبننل النن وا  يكننون 

الجدار الغربي إها كان له  :تكون خارج المسجد؛ ننه إها قلناأن الطنفسة تبس  داخل المسجدا على كالمه ن بد 
نن النن وا ، إها كننان لننه مننل خننارج المسننجد فننالمقطول بننه أنننه قبننل النن وا ، متصننور يننا  بعنند امننل داخننل المسننجد فقطع 
يغشا ا المل  :يقو  -يعني أغبياء-أن انئمة  -يا إخوان-ا أنه و مسقوفا ن تتصور  أمإخوانا المسجد مكشوف 



بني، إن كاننت أن عمر دخل قبل ال وا ، نعنم، انن  نها جندار المسنجد الغر  ،نعم، ويقو : ن ،و ي داخل المسجد
داخننل المسننجد فلننن يغشننا ا مننل الجنندار إن بعنند النن وا ، إها كانننت خننارج المسننجد فيكننون غشننيان المننل لهننا قبننل 
ال وا ، ابن حجر يقو : النص أو الخبر ما ر في أن عمر كان يخرج بعد  وا  الشمس، وفهم بعضهم العكس، 

ها نمرننا إ يعنني  ،أن المسنجد مكشنوف أو منا  نو مكشنوف لنىيعني بناء  علنى أن  نهه الطنفسنة خنارج المسنجد، واظ
وفهنم بعضننهم مسنجد، أو فني رحبننة المسنجد وسناحاته، كين  يغشنا ا المننلا إن أن تكنون خنارج ال اإها كنان مسنقوف  

و و بعيد، والنهي يمهنر أنهنا تفنرش لنه  ن الطنفسة كانت تفرش خارج المسجدون يتجه إن إن حمل على أ العكس
 بعد ال وا . يتأخر قليال   -رضي هللا عنه-كان عمر داخل المسجد، وعلى  ها ف

نعننم،  نني تبسنن  إلننى : كونهننا تفننرش داخننل المسننجد أو خننارج المسننجد، دنلننة النننص عليهمننا علننى حنند سننواء، أون  
  .الجدار الغربي، ن أك ر ون أقل، داخل أو خارج

الطنفسنة كلهنا منل الجندار فهمننا  ، فإها غشنيينعلى كل حا  الحدي  يستد  به المخال  ومخالفه على انحتمال
يقو  الشيخ: إها كانت خارج المسجد  ني منا تن ا  فني منل، ولنو أراد أن يتحند  عنن  نهه الطنفسنة وعالقتهنا  كما

ن انصنل فهنيكنالم البالمل نعم إها انكش  عنها المل يحتناج إلنى  لكنالم صنحيح، لكنن إها أراد أن فني منل، ا واظ
صننار بقنندر ا، احتمننا ، دار بقنندر  ننهه الطنفسننة، يعننني تقلننص المننل حتننى أن عمننر ينندخل إها كننان مننل الجنن يقننرر
 نعم.

أن  -رضنني هللا عنننه-فنني البخنناري عننن أنننس  -عليننه الصننالة والسننالم-ول إلننى النبنني فننر علننى كننل حننا  النننص الم
وتمينل يعنني  ،سنتمرارانعلنى  تمينل الشنمس، اكناند تند كان يصلي الجمعة حين  -صلى هللا عليه وسلم-النبي 
 ، ولها القو  المرجح قو  انك ر وأن وقت صالة الجمعة  و وقت صالة المهر، وأنها ن تصح قبل ال وا ، ت و 

والحنابلة يجو ون صالة الجمعة قبل ال وا ، والقاعدة عند م أن ما كان له سبب وجوب ووقت وجوب، ويهكرون 
، ويجنو  بعند االفعل قبل السبب اتفاق نسبب وجوب ووقت وجوب، عند م ن يجو   : هه المسألة تحت  هه القاعدة

 نها سنبب  ،والخالف فيما بينهما، فعندنا سبب وجوب لصالة الجمعة و نو طلنول الشنمس منن يومهنا ،االوقت اتفاق  
، والخنالف فيمنا ا، وتجنو  بعند الن وا  اتفاق ناالوجوب، ووقت الوجوب من ال وا ، ن تجو  قبل طلنول الشنمس اتفاق ن

  .فنا أن مه ب الجمهور أنها ن تصحالها، وعر بين طلول الشمس إلى  و 
مننن أم لننة  ننهه القاعنندة: التكفيننر لليمننين، انعقنناد السننبب، سننبب الكفننارة اليمننين، ووقننت وجوبهننا ول ومهننا الحننن ، ن 

إها حننن ، لكننن بينهمننا  ايجننو  أن يكفننر ون يجنن ك أن يكفننر اإلنسننان قبننل أن يعقنند اليمننين، ويجنن ك أن يكفننر اتفاق نن
بعننا الروايننات العكننس،  إن كفننرت عننن يميننني  ننم أتيننت الننهي  ننو خيننردداايجننو ا يكفننر  ننم يحننن ،  ن أميجننو  

 و ها مستمسك من يقو : يجو  أن يكفر قبل أن يحن .
ن عم ن  ، لكننه معنارا بمنا جناءنأتي إلى مسألتنا، على كل حا  جاء عن بعا السل  صالة الجمعة قبل الن وا

أننه  -منن الكبنار-منهم ولم ي بت عن أحد  صلو ا قبل ال وا ، صلو ا بعدهم يأنهم صلو ا ول  و أك ر وأجل منه
 اأن  نها ينوم جعلنه هللا عيند  " :صال ا قبل ال وا ، نعم هكر عن بعضهم أنه صال ا قبل ال وا ، جاء في الحندي 

يد يكون وقتهنا وصالة الجمعة صالة ع للمسلمين، قالوا: ما دام عيد اد  جعله هللا عي -ةالجمع- ها يوم  "للمسلمين
يصلي الجمعنة حنين  -صلى هللا عليه وسلم-وقت صالة العيد، لكن  ل يعارا  ها م ل قو  أنس: "كان النبي 



 اتشنبيه، تشنبيه  نها الينوم النهي  نو ينوم الجمعنة بالعيند  نل يقتضني المشنابهة منن كنل وجنهالمس" يعنني تميل الشن
ن: يجنو  صنوم ينوم العيند إها صنام ييعني  نل لنو قلننا من ال   يمكنن أن يقنا   نهاا ن  ،بعنده م نل الجمعنة وأقبلنه  اوم 

يمكن، والتشبيه من وجه ن يقتضي التشبيه من جميع الوجنوه، فكنون ينوم الجمعنة ينوم عيند للمسنلمين ن يعنني أن 
صالة الجمعة تصلى م نل صنالة العيند، فنالمرجح فني  نهه المسنألة  نو قنو  الجمهنور، و نو أن صنالة الجمعنة ن 

 ال وا .تصح إن بعد 
والند أبني سنهيل  "قدال مالدك ،فا ا غشي الطلفمة كشها ظل الجهللار خر  أمر م  الخطاب وصدش  الجملدة"يقو : 

يعني نقيل القائلنة، نسنتريح الراحنة،  الضحاء: "ثى لرجع  لهلل صالة الجملة فلق ل قائشة الضحان" :جد اإلمام مالك
كنون من القيلولةا  م بصدد انستعداد متن ييوم الجمعة نرتاح الراحة التي كنا نقيلها في وقت الضحى؛ ننه في 

و نم منأمورون بنالتبكير لصنالة الجمعنة، فيقيلنون القائلنة التني كنانوا يقيلونهنا فني الضنحاء يقيلونهنا  ،لصالة الجمعنة
 م ن يتمكنون من القيلولة قبل صالة الجمعة، نعم الحدي  الهي يليه.هبعد صالة الجمعة؛ نن

 
 ك: ألحم  هللا إلر

 ، المهلل لددة الجملددة صددش  أفددا  مدد  أثمددا  أل  مددشر  ألمددي امدد  أدد  المددازلي رح دد  مدد  أمددرو أدد  مالددك  أدد"
 ".الم ر ومرأة لشتهج ر و لك" :مالك قال،  مشل اللصر صش و 

صلى الجمعة بالمدينة، يعنني يسنتد  الحنابلنة بفعنل عمنر وع منان، يعنني  -رضي هللا عنه-نعم ع مان بن عفان 
الالحنق أن  بق على القو  بأن الطنفسة خارج المسجد في مستمسنك للحنابلنة، نعنم، وفني الحندي في الحدي  السا

ع مان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة، وصلى العصنر بملنل، و نو موضنع بنين مكنة والمديننة علنى سنبعة عشنر 
 "وهلنك للتهجينر صنلى العصنر بملنل"أو أك ر منن هلنك، من المدينة، خمسة وعشرين أو سبعة وعشرين كيلو  ميال  

طويلنة فني الوقنت النهي بنين المفنا ة الوسنرعة السنير، يعنني تقطنع  نهه المرحلنة و ني  يعني للتبكير بصالة الجمعنة
صنننالة الجمعنننة وصنننالة العصنننر، الحنابلنننة يقولنننون: منننا يمكنننن أن تقطنننع  نننهه المسنننافة إن إها صنننلى الجمعنننة قبنننل 

نن سننر، النننص لننيس بمفسننر، النننص مجمننلالنن وا ، لكنننه لننيس بمف  ايعتريننه مننا يعتريننه مننن انحتمننانت، و ننناك أيض 
علينه الصنالة -فيه منا فينه منن انحتمنا ، والننص الصنحيح الصنريح المرفنول أن النبني  ااستدن  بخبر عمر أيض  

 كان يصليها بعد أن تميل الشمس. -والسالم
 سم.
 

 ألحم  هللا إلرك: 
 : الصالة م  ركلة ألهللرك م   اب
صددش  هللا أشردد  - هللا رمددول أل  هريددرة ألمددي أدد  الددرحم  أمددهلل مدد  مددشمة يألمدد أدد  شددهاب امدد  أدد  مالددك أدد 
 .((الصالة ألهللرك فقهلل الصالة م  ركلة ألهللرك م )) :قال -ومشى

فاء  بما فني اكت -جواب الشرط-ب اترك الجو  " اب م  ألهللرك ركلة م  الصالة": -رحمه هللا تعالى-يقو  المؤل  
بناب "، لنو قنا : نننه لنو أتنى بنه كنامال   ددالصنالة أدرك فقند لصنالةا منن ركعنة أدرك منناا الحدي  المتنرجم علينه،



 ها مستساغ في التألي ا يعني في التصني  يأتي بترجمة مطابقة  "من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة
مننة ، ينأتي بالترجوينأتي  نها ك يننر فني البخنناري  امننا فائندة انسننتنباط امنن كنل وجننه بحروفهنا للنننص المتنرجم بنها إه  

الب، طيب منن أدرك ركعنة منن لكي يشحه ه ن الط ؛أو انستفهام، أو يأتي بالشرط دون جوابه على سبيل التردد
 نن بعا الناس قد يكتفي بالترجمة،  م بعد هلك يطلع على الحدي  فيجد الجواب. اوبعدين الصالة
- هللا رمدول أل  هريدرة مديأل أد  الرحم  أمهلل م  مشمة ألمي أ  شهاب ام  أ  مالك أ حهللثلا رح   "يقنو : 

 ؛والحندي  مخنرج فني الصنحيحين "((الصدالة ألهللرك فقهلل الصالة م  ركلة ألهللرك م )) :قال -صش  هللا أشر  ومشى
منن وفي مسلم من طريق يحيى بن يحينى، و  ،د رواة الموطأطريق عبد هللا بن يوس  التنيسي أحفي البخاري من 

منن أدرك منن اا :سنبق حندي  م  الصالة فقهلل ألهللرك الصدالة(( هللرك ركلة))م  ألبي، طريق حرملة بن يحيى التجي
مننن العصننر ركعننة قبننل أن تغننرب الشننمس فقنند الصننبح ركعننة قبننل أن تطلننع الشننمس فقنند أدرك الصننبح، ومننن أدرك 

را فننهاك فنني أو أن  ننها محمننو  علننى أمننر آخنن سننابقفهننل مفنناد  ننها الحنندي   ننو مفنناد الحنندي  ال أدرك العصننردد
 ل المراد من وقتها أو منع اإلمنام فيندرك فضنل الجماعنةا المقصنود  ددركعة من الصالةاامن أدرك  إدراك الوقت

مننا ر الحنندي  دونهننا  نفنني النسننائي  يننادة ن بنند منهننا؛ ن اافقنند أدرك الصننالةددن المسننألة محتملننة، ففنني قولننه: أ
يعنني  رك الصنبحددفقند أد تطلع الشنمسقبل أن من الصبح اامن أدرك ركعة متروك بانتفاق، كالحدي  السابق: 

هه أدرك الوقننت، و ننل يكتفنني بهننهه الركعننة أو ن بنند مننن إضننافة ركعننة أخننرةا ن بنند مننن إضننافة ركعننة أخننرة، و نن
اامنن أدرك ركعنة منن الصنالة فقند أدرك الصنالة كلهنا إن أننه و ننا  اد النسنائي: جاءت مبينة عند البيهقي وغيره، 

لحندي  منا ره يند  علنى أننه يكتفني بهنهه الركعنة، جناء واإلمنام فني  هه ال يادة ن بد منها؛ نن ا يقضي ما فاتهدد
كنالم، لكننه غينر الانتهنى، قند يقنو  قائنل  نها  بح صنلى يسنلم معنه فقند أدرك الصنالةالركعة ال انية من صالة الص

 مراد باإلجمال، ن بد أن يضي  إليها أخرة.
در  ،اإلدراك  نا، إدراك الفضل، فضل الصالة دراك الجماعة، واظ اك الوقت، ويدخل في هلك صالة الجمعة؛ ننهنا واظ

تدرك الجماعة بإدراك ركعة، ويحصل له انجر المرتنب علنى حضنور  ،فتدرك صالة الجمعة بإدراك ركعة ،ةصال
أو بخمنس وعشنرين درجنة، إن أن  نهه الندرجات متفاوتنة،  ةالجماعة، و ي تفضل صالة الفه بسنبع وعشنرين درجن

ولننها قننا  بعضننهم للتوفيننق بننين الروايننات السننبع والعشننرين  ؛ره عننن منندرك بعضننهافمنندرك الصننالة كلهننا يختلنن  أجنن
الصالة كلها مع اإلمام، والخمنس والعشنرين لمندرك  والخمس والعشرين: أن السبع والعشرين لمدرك الجماعة كلها،

 .-إن شاء هللا تعالى-البعا، و ناك أجوبة أخرة تأتي في محلها 
، فقنند أدرك الصننالة، أدرك فضننلها تملننه لفنند اإلدراك مننن معنننى، أو مننن معننان  المقصننود أن الحنندي  يشننمل مننا يح

أدرك وقتها، أدرك الجماعنة، أدرك الجمعنة ننهنا صنالة، فني صنحيح مسنلم منن حندي  أبني سنلمة عنن أبني  رينرة 
دراك  و نهه الرواينة تنرجح أن المنراد إدراك الجماعنة، اامن أدرك ركعة من الصالة مع اإلمنامدد يادة مع اإلمام:  واظ

الجماعننة محننل خننالف بننين أ ننل العلننم، وانك ننر علننى أنهننا تنندرك بننإدراك أي جنن ء منهننا، وأشننرنا إلننى هلننك بننانمس، 
نننه أدرك أدرك الجماعنة ولنو لنم يجلنس؛  انولنى حتى قالوا: إن من كبر تكبيرة اإلحرام قبل سالم اإلمام التسنليمة

بنننإدراك  تننندرك إن بنننإدراك ركعنننة، والركعنننة ن تننندرك إن لحننندي  صنننريح فننني أن الجماعنننة نمنهنننا، لكنننن  نننها ا اجننن ء  
ود فننني الركعنننة أو فننني السنننج ت واإلمنننام جنننالس فننني التشنننهد انخينننرجئنننالركنننول قننند يقنننو  قائنننل: إها فاتنننت الجماعنننة 



الجماعننة، نقننو : ن تنندرك الجماعننة إن بننإدراك ركعننة؛ نن الركعننة أقننل مننا يطلننق عليننه صننالة،  فاتننت اانخيننرة، إه  
  .كما أشرنا بانمس، والسجدة إنما  ي الركعة "سجدة" :وجاء في صحيح مسلم ددن أدرك ركعةماا :و نا
أو أنتمر لعل هللا أن يأتي بجماعة ندرك الجماعنة بيقنينا فمناها يقنا   اأدخل مع الجماعة أو أصلي منفرد   يقو :

 اومنا فناتكم فننأتموادد ،تم فصننلوامنا أدركنو ااك الجماعننة بيقنين أو يصنلي مننا أدرك ويقضني منا فاتننه يندر لنها ينتمنر ل
ن غلننب علننى منننه أنننه ن يوجنند جماعننة أخننرة ينندخل مننع  ،يغلننب علننى منننهنعننم يعننني  لينندرك الجماعننة بيقننين، واظ

 اإلمام.
ن، ااإها جاء أحدكم واإلمام على حا  فليصنع كما يصننع اإلمنامددحدي :  ومنا فناتكم  ،اامنا أدركنتم فصنلوا: اوأيض 
ام يغلننب انولننى علننى أي حننا ، وقنند يسننتروح بعضننهم أنننه ينتمننر مننا دالجماعننة مننع ينند  علننى أنننه ينندخل  فننأتموادد

متننروك  هعلننم يقولننون: مننا ر فأ ننل اللجماعننة بيقننينل والمسننألة اجتهاديننة، لينندرك ا علننى منننه وجننود جماعننة أخننرة 
 سم. باإلجمال،

 
 ألحم  هللا إلرك:

 ".المجهللة فاتتك فقهلل الركلة فاتتك إ ا: "رقول كا  الخطاب م  أمر م  هللا أمهلل أل  لافع أ  مالك أ "
فائنندة  ننها  منناننننه قنند يقننو  قائننل:  "إ ا فاتتددك الركلددة فقددهلل فاتتددك المددجهللة": -مننارضنني هللا عنه-يقننو  ابننن عمننر 

 ل لهها الكالم فائدةا معلوم أنه إها فاتك الركول تأتي بركعة كاملة، لكن قد يتو م أحند بنل يفهنم منن قولنه  االكالم
أننننه إها أدرك سنننجدة منننع اإلمنننام لمننناها ينننأتي  ومنننا فننناتكم فنننأتموادد ،اامنننا أدركنننتم فصنننلوا: -معلينننه الصنننالة والسنننال-

أدرك سنجدة منن  نهه الركعنة، لمناها تنؤمر بإعنادة  نهاا  بالركعة كاملة، ينأتي بنالركول، ويسنجد سنجدة ويكفني؛ نننه
ا الفهنم النهي قند يفهمنه بعنا هنهل انفي ن "إ ا فاتتك الركلة فقهلل فاتتك المدجهللة": -مارضي هللا عنه-يقو  ابن عمر 

ن كان بعيد   الناس ها  لشنيء منن الركعنة ن ركعنة كاملنة ااك السنجدة مندرك  ، فال يكنون بنإدر اواظ ون جن ء منن ركعنة، واظ
ننن  النننهلك السنننجدة أننننك ن تكنننون بهنننها مننندرك   اضنننممنا  نننها الكنننالم للحننندي  السنننابق أننننك إها فاتتنننك الركعنننة وفاتنننك تبع 

ا فنني الحنندي  السننابق، إها فاتننك الركننول فاتتننك الركعننة، و ننها  ننو الننهي اسننتقر عليننه للصننالة، يعننني مننع اإلمننام كمنن
من المصلين و و  اانتفاق، يوجد خالف قديم من بعا السل  أنك إها كبرت للركول بعد رفع اإلمام ووافقت أحد  

ولنو لنم تركنع أدركنت م راكنع يعنني كبنرت واإلمنا عضهم يقنو : إها كبنرت ولنو لنم تركنعللركعة، وب اراكع تكون مدرك  
للركعنة حتنى  اوالهي استقر عليه انتفناق أننك ن تكنون مندرك   ،المقصود أن كل  هه أقوا  ضعيفة مهجورةالركعة، 

نن ،توافننق اإلمننام و نننا مسننألة و نني: فيمننا إها  اد اإلمننام عننن القنندر الواجننب مننن قبننل أن يرفننع،  اتركننع وتطمننئن راكع 
، إها قنا : سنبحان ربنني ها القندر الواجننب منن الركنول معلنوم، لكنن إها  ادالركنول  نل تندرك معنه الركنول أو ن تدركن

 ا نل تكنون منندرك    نم أدركتنه فني التسنبيحات انخينرة سنبع، ،خمنس ،انتهنى الواجنب، لكنن إها  اد  نال  العمنيم منرة
ئنند علننى و ننو فنني  ننها القنندر ال ا علننى القنندر الواجننب، ومننا عنندا هلننك  يننادة كننول معننه باعتبننار أن الواجننب انتهننىللر 

ى من ن يجي  إمامنة المتنفنل بنالمفتراا  نم يقولنون: القندر فهل يرد م ل  ها عل اليس بمفتراالواجب متنفل و 
عن الواجب أو غير متمي ، يعني أنت مأمور ب كاة الفطنر تخنرج  اال ائد على الواجب ن يخلو إما أن يكون متمي   

نقنو :  نها كلنه واجنبا أو  صنال آخنر بكنيس مسنتقلكيس،  م جئنت به في توربط الت صاع  نفسك، كن عن  اصاع  



انصنننل أن اإلمنننام صنننوته إها لنننم تتميننن  قننالوا: الحكنننم واحننند،  نقننو :  نننهه متميننن ة  نننها واجنننب و ننها مسنننتحبا لكنننن
يرفنع  ،لالنتقا  فيكون معه من أوله إلنى آخنره  نها انصنل، لكنن بعنا انئمنة أو ك ينر منن انئمنة منا يراعني  نها

 ع الناس في حرج.ويوق قبل أو يكبر قبل
 

 ألحم  هللا إلرك: 
نعنم "، المدجهللة ألهللرك فقدهلل الركلدة ألهللرك مد " :رقوال  كالا ثامت م  وزيهلل أمر م  هللا أمهلل أل  مشغ  ألل  مالك أ "

رضني -اننقطال ما ر، مالك لم يدرك ابنن عمنر  " غأ  مالك ألل  مش"بالغات اإلمام مالك،  ، ها من البالغات
اسننطة، و ننهه البالغننات كلهننا موصننولة، وصننلها اإلمننام الحننافد أبننو عمننر بننن عبنند البننر فننال بنند مننن و  ،-منناهللا عنه

، ووصلها الغالب أنه من طريق اسوة أربعة، و هه انربعة وصلها ابن الصالح في ج ء مستقل و و مطبول أيض  
مننام طريننق اإلمالننك، وقنند وصننل بعضننها مننن غيننر طريقننه، اسننتغلق انمننر علننى ابننن عبنند البننر فوصننلها مننن غيننر 

  .مالك، على طريقة انستخراج
فني  وزيهلل م  ثامدت كالدا رقدوال : "مد  ألهللرك الركلدة""ننافع،  -نعم–والغالب أن المبلغ  "هللا م  أمر مشغ  أل  أمهلل"

دون   ل يتصور إدراك ركول ،""من أدرك الركعة قبل أن يرفع اإلمام رأسه فقد أدرك السجدة :أك ر روايات الموطأ
 ننل يتصننور إدراك ركننول بنندون إدراك سننجودا لننو أخننهنا الكننالم  ابالحاضننر لكننالم الماضننيإدراك سننجودا ونننرب  ا

اامننن أدرك ركعننة مننن صننالة واستحضننرنا الحنندي  السننابق:  ،"ةعلننى عمننوم: "مننن أدرك الركعننة فقنند أدرك السننجد
مننن يركننع فننإها رفننع  ، نننا يمكننن ينندرك ركعننة ون ينندرك سننجدة الصننبح قبننل أن تطلننع الشننمس فقنند أدرك الصننبحدد

ن منا أدرك  نناكا  الركول طلعت الشنمس، يرفنع منن الركنول  نم غربنت الشنمس فني صنالة العصنر، أدرك سنجدة واظ
هكرنننا بننانمس أنننه يطلننق الركننول ويننراد بننه السننجود، مننا  نحنننمعننروف  ننها موجننود فنني الصننحيح مننن كننالم الننراوي، 

هلل   ،ساجدا ،  ه[42]ص:َوأَلَلاَب{ ا}َخرَّ َراِكل  ويطلق السجود ويراد به الركول،   [د سنورة البقنرة85ا] {ا}اهلْلُخُشوْا اْلَ اَب ُمدجَّ
 ركولا ركول. أمسجود 

الركعنة فقند أدرك السنجدة، لنو لكنن  ننا منن أدرك  "والسجدة إنما  ي الركعةكالم الراوي: "من وفي الصحيح يعني 
 ننها  ددأدرك الصنبحدرك منن صنالة الصنبح اامنن أعلنى إطالقنه واستحضنرنا الحندي  السنابق: أخنهنا بهنها الكنالم 

اعنة ن ينرد م نل لكن  ل يعني  ها أنه بالفعل يدرك سجدةا قد ن يندرك سنجدة، لكنن فني مسنألة الجم ،أدرك ركعة
ن........  إها أدرك الركعنة ددمن أدرك الركعنة قبنل أن يرفنع اإلمناماا :أك ر الروايات ها الكالم، وفي  سنوف  اقطع 

ي إها قلننت: فننالن بلننغ سننن يعننن ها الكننالما لمنناها يننورد م ننل  ننها الكننالماينندرك السننجدة، قنند يقننو  قائننل: مننا فائنندة  نن
 ل يعني  ها أنه تجناو  مرحلنة الشنباب منا منر بهناا يمكننا منا يمكنن، ن يمكنن أن يصنل إلنى مرحلنة  الشيخوخة

قنند  إن وينندرك السننجود، لكنننالشننيخوخة إن وقنند مننر بالمراحننل السننابقة، و نننا ن يمكننن أن ينندرك الركننول مننع اإلمننام 
على أن يتكلم، نقو :  نها منأموم  في صالته يتوضأ ويبني على ما مضىيقو  قائل: على القو  بأن من أحد  

لكننن  ، ننها أدرك الركننول ا تكلننم وجنند اإلمننام رفننع مننن السننجودلمننا رفننع اإلمننام مننن الركننول أحنند  وه ننب وتوضننأ ومنن
ن  لتسنليم بصنحة الخبنرأدرك السجودا  نها علنى ا تنت السنجدة فنالخبر ضنعي ، وعلنى  نها لنو فاوالقنو  بمفناده، واظ
 يعني يعفى عن السجود. على القو  بمفاد الخبر



فهامنه، يعنني يا  إخوان قد نعرا بعا المسائل التي ليست راجحة عندنا، لكن من باب ال ينادة فني فهنم الخبنر واظ
فهامه ن بد أن نتعرا لم ل  هه المسائل الخبنر منا فني  على كل حا ن، وهللا المستعا ،اإلمعان في فهم الخبر واظ

أن مننن أدرك الركنننول مننع اإلمننام ن بنند أن ينندرك السنننجود، لكننن ن يعننني  ننها أنننه يكتفنننى شننك أنننه علننى مننا ره، و 
 لمناها "منن أدرك الركنول أدرك السنجود"ما دام ا ننان منن جلنة الصنحابة قنالوا:  :بالركول عن السجود، يعني لو قا 

أسجدا نقو :  هه انمور مرتب بعضها على بعا فإها أدركت انو   اهالم ،أدركت الركعة اإه   أسجدا أنا ركعت
 أدركت انخر من باب أولى، نعم.

 
 

 ألحم  هللا إلرك:
 فقدهلل القرح  ألى قرانة فات  وم  ،المجهللة ألهللرك فقهلل الركلة ألهللرك م " :رقول كا  هريرة أل ا أل  مشغ  ألل  مالك أ "

 ".كث ر خ ر فات 
" م لمنا قنا  السنجدة أدرك فقند الركعنة أدرك منن" :يقنو  كنان  رينرة أبنا أن بلغنهبنالغ  انعم  ها أبو  ريرة و و أيض  
كننانوا  بننن عمنر و ينند بننن  ابنت وأبننا  ريننرة ن عبنند هللافقنند أدرك السنجدة، لمنناها لننم يقنل: إابنن عمننر و ينند بنن  ابننت، 

 "،ك ينر خينر فاتنه فقند القنرآن أم ةقنراء فاته ومن" درك السجدة" أفرده عنهما لل يادة:من أدرك الركعة فقد أ"يقولون: 
وقد يكون الواسطة بيننه وبنين أبني  رينرة غينر الواسنطة بيننه وبنين ابنن عمنر، فنإها جمنع ال ال نة اقتضنى أن يكنون 

،  نل يفهنم "منن أدرك الركعنة فقند أدرك السنجدة"، "فقند أدرك السنجدة"، فأفرده عنهما لهنهين انمنرين، االطريق واحد  
رة أن الركعة تدرك بالركولا من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومنن فاتنه قنراءة أم القنرآن من  ها أن أبا  ريرة ي

إها وافننق تأمينننه "فقنند فاتننه خيننر ك يننر، لمننا يتبعهننا مننن التننأمين، ومننا يترتننب عليننه مننن غفننران مننا تقنندم مننن الننهنوب، 
يعنني منن بناب أولنى، لكنن  كبينرة اإلحنرامنننه فاتنه قبلهنا ت خير ك ير بفوات الفاتحنة؛ ا، يفوته أيض  "تأمين المالئكة

 ن أدرك الركعنة فقند أدرك السنجدة،من ايفيند أن الركعنة تندرك بنإدراك الركنول -رضي هللا عننه- ل كالم أبي  ريرة 
المرجح عند البخاري والشوكاني وجمع منن أ نل العلنم، لكنن عامنة أ نل العلنم الفاتحة ن تسق  عن المسبوق، و و 

يفهنم مننه أن  "-رضني هللا عننه-عن أبي  ريرة "فهل م ل  ها الكالم نه قراءة الفاتحة، المسبوق تسق  ع على أن
فمنن أدرك الركعنة فقند "اتحنةا  نها منا ر،  نو رتنب الجن اء علنى الشنرط، درك بنالركول ولنو فاتتنه قنراءة الفالركعة تن

إنمنا ن بند منن إدراك وقنت  ن الركعنة ن تندرك بنالركولالما ر في أنه يقنو  بهنها، والمعنروف عننه أ "أدرك السجدة
 . ها حدي  أبي بكرة ما ر فيو كاف لقراءة الفاتحة، وعرفنا أن عامة أ ل العلم على أن الركعة تدرك بالركول، 

حنرام خينر ك ينر" كمنا أن إدراك تكبينرة اإلمر كما قنا  أبنو  رينرة: "منن فاتتنه قنراءة أم القنرآن فاتنه على كل حا  ان
فني حنا  النناس بمنا فنيهم منن ينتسنب إلنى العلنم لنو اإلنسنان ينمنر يعنني  المسنتعان، خير من الندنيا ومنا فيهنا، هللا

لنك سننة ي ناب و نها  نو القندر الواجنب ومنا عندا ه ،وطلبه وجد التفري  في  ها الباب، ونعم الجماعنة تندرك بركعنة
ط فنني  ننها الخيننر ويعلننل لنفسننه بأنننه مشننغو  بتحصننيل علننم أو تعليمننه ويفننر  ،ين علننى خيننرقننحعليننه ون يعاقننب، ون

 الك ير، وهللا المستعان نعم.
 



 ألحم  هللا إلرك:
 : الش ل وغمق الشمس هلللوك في جان ما  اب"

 ".م شها الشمس هلللوك: "رقول كا  أمر م  هللا أمهلل أل  لافع أ  مالك أ 
 يعننني منا جنناء فنني تفسننير دلنوك الشننمس وغسننق الليننل المنهكور فنني قولننه تعننالى: "بناب مننا جنناء فني دلننوك الشننمس"

ْمِس ِإَل  َغَمدِق الشَّْ دِل{ اَلَة ِلهلُلُلوِك الشَّ دْمسِ  [د سنورة اإلسنراء85ا] }أَلِقِى الصَّ داَلَة ِلدهلُلُلوِك الشَّ النالم  نهه نعنم،  {}أَلِقدِى الصَّ
{الالم  ِتِه َّ داَلَة }أَلِقدِى ا نهه انينة ل ال  خلون، يقولون:  هه للتوقينت، جاء  يد  [د سورة الطالق1ا] }َفَطشِ ُقوُه َّ ِلِلهللَّ لصَّ

ْمِس ِإَل  َغَمِق الشَّْ ِل{ يقولنون:  نهه انينة إحندة  [د سنورة اإلسنراء85ا] {}َوُقْرحَ  اْلَفْجدرِ  إيشا  م بعد هلك ِلهلُلُلوِك الشَّ
انيات التي تشير إلى الصلوات الخمس، تشير إلى الصلوات الخمس، فدلوك الشمس يشير إلى صالتي العشني، 

}َفُمدددْ َحاَ   َِّ ِحددد َ  ُتْمُمدددوَ  َوِحددد َ   :رآن الفجنننر إلنننى صنننالة الفجنننر، وم لهننناوغسنننق اللينننل إلنننى العشننناءين، وقننن
  .[د سورة الروم15ا] {َوَأِشرًّا.. .}َوَلُ  اْلَحْمهللُ  [د سورة الروم18ا] ُتْصِ ُحوَ {
يعننني إلننى جهننة المغننرب، ويننراد بننه  "م شهددا الشددمس هلللددوك: "رقددول كددا  أمددر مدد  هللا أمددهلل أل  لددافع أدد "يقننو : 

وخلنق منن التنابعين، فسنروا الندلوك بنال وا ، وروة  عباس وأبني بنر ةعن أبي  ريرة وابن  اال وا ،  ها مروي أيض  
والنهي فني كتنب اللغنة كانسناس لل مخشنري وغينره أن الندلوك اتم عنن علني أن دلنوك الشنمس غروبهنا، ابن أبي حن

تؤلمه عينه بسبب النمر إليها فيضطر إلى  و ال وا ، سمي بهلك لماهاا نن النامر إلى الشمس في  ها الوقت 
 دلكها، فيضطر إلى دلك عينه، نعم.

 
 
 فدان إ ا الشدمس هلللدوك: "رقدول كا  أ اس م  هللا أمهلل أل  مخمر ألخمرلي :قال الحص   م  هللاوهلل أ  مالك  أ"

 ".وظشمت  الش ل اجتماع الش ل وغمق ،الفين
والطنرق كلهنا تند  علنى أننه  "حصد   قدال: ألخمرلدي مخمدرأد  هللاوهلل مد  ال" :-رحمه هللا تعنالى-يقو  اإلمام مالك 

ي الخوارج، ومعلوم أنه مجنرد نسنبة، نفناه عكرمة مولى ابن عباس، أبهمه اإلمام مالك لما نسب إليه من القو  برأ
 نها  نو شنبهة، و نهه التهمنة التني ألصنقت بنه، نيند  نهه الوأفاضنوا فني تف ،اله بي وابن حجنرجمع من أ ل العلم ك

عنرف منن منهجنه أننه ن ينروي عنن مبتندل، وأبهمنه  ننا  -رحمنه هللا تعنالى-إبهامنه؛ نن اإلمنام مالنك السبب في 
ن الجننادة عنننده أنننه ن يننروي عننن مبتنندل،  ننم تبننين لننه بعنند هلننك بننراءة عكرمننة مننن  ننهه  لشننكه فيمننا نسننب إليننه، واظ

ء  ال مائنة وأربعنة و مننانين، التهمنة، فصنرح باسنمه فنني كتناب الحن ، وقنندم روايتنه علنى غينره، يعننني فني نفنس الجنن  
قنا : ن أمننه إن  ،عن عكرمنة منولى ابنن عبناس عن  ور بن  يد الديلي نا يقو : وحد ني عن مالك  ،روة عنه

ن لنو  بنت عنند اإلمنام مالنك منا نسنب إلينه لمننا روة إلنى آخنره، فهننا  ..عنن عبند هللا بنن عبناس  ني مجنرد تهمنة واظ
براءتنه منن  نهه لمنا تنرجح عننده  هلك، أبهمه  م بعد هلك صرح باسنمه وشدة تحريه في ؛ لما عرف من مه بهعنه

 لها يقو  الحافد العراقي: ؛حت  بهالتهمة، والبخاري ا
ننننننننن  عكرمنننننننننة اوفننننننننني البخننننننننناري احتجاج 

 

 غيننننننننر ترجمننننننننةو مننننننننع ابننننننننن مننننننننر وق  
 ج

  .-إن شاء هللا تعالى-المقصود أن عكرمة  قة ن إشكا  فيه 



ه  عند أ ل العلم في اإلبهام، إها وجدت الفائدة عند شخص يالحد عليه ما  هه طريقة ومن "ألخمرلي مخمر"قا : 
اإلمنام لئال تمنن الموافقنة،   يصرح باسمه؛يالحد إما في اعتقاد أو في عمل فال تضيع الفائدة ون تهدر الفائدة ون

اسنمه منا صنرح روة عنن عمنرو بنن عبيند وأبهمنه، وروة عنن النه لي وأ ملنه، أ منل  -رحمنه هللا تعنالى-البخاري 
 م من انختالف في مسألة اللفد.باسمه لما بينه

 ا كانت ممن يتشرف بالتصريح باسمهو كها ينبغي أن يكون طالب العلم يحرص على الفوائد ممن جاء بها،  م إه
يصننرح باسننمه، وجنندت فائنندة فنني كتنناب تقننو : وجنندت فنني كتنناب كننها، لكننن إها كننان  ننها  ممننن ن مالحمننة عليننه

من إشهاره بين طالب العلم أن يتأ ر الطالب بما فيه من مخالفات، يكفي أن تقو : قنا  بعضنهم، الكتاب يخشى 
نن عليننه مننا يالحنند يننبهم، كننم مننن الفوائنند التنني توجنند فنني كتننب بعننا مننن تلننبس  اقننا  بعضننهم، إها كننان القائننل أيض 

فتنتن بنه منن ن يمين ، منن ن ببدعة م ل  هه الفوائد تستفاد، والحكمة ضنالة المنؤمن، لكنن ن يصنرح باسنمه لنئال ي
تنروي  الكنالم،  ،واإلبهام مفيد في م ل  هه الصورة، قند ينبهم القائنل للتنروي  ،يمي  بين الغ  والسمين،  ها مسلك

إن  ها خلنل  :ابن أبي الع  لما نقل النقو  الك يرة عن شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم ولم يصرح بهما ن يقا 
يأتي به بما يمي ه، لكن السبب  اوأحيان   ،يبهم انفسه، أحيان  ما نسب الكالم ل؛ ننه ان أبد   ،في التصني  و هه سرقة

ي   ننها الكننالم و ننها العلننم فنني هلننك ليننروج الكتنناب، والمسننألة مسننألة موا نننة بننين المصننالح والمفاسنند، فننإها أرينند تننرو 
 ترتب عليه م ل  هه انمور التي انصل فيها العدم. النافع ولو

فناء رجنع، رجنع إلنى يعنني  ألخمرلي مخمر أل  أمهلل هللا م  أ اس كا  رقول: "هلللوك الشمس إ ا فان الفين"" قا :
جهة المشنرق، كنان الفنيء منن طلنول الشنمس إلنى أن يقنوم قنائم المهينرة فني جهنة المغنرب، فنإها فناء الفنيء ورجنع 

 امنا معننى اجتمنال اللينلل وملمتنه، اجتمنال اللينإلى جهة المشرق  ها  و الدلوك الهي  نو الن وا ، وغسنق اللينل 
، قننالوا: دلننوك الشننمس وقننت للمهننر إن انيننة تشننير إلننى انوقننات الخمسننة :اجتمننال الليننل و ملمتننها  ننم لمننا قننالوا

الن وا  إلنى الغنروب، وغسنق اللينل إها أو قيل باستمراره منن  العشي، يعني إها كانتا مجموعتين العصر، لصالتيو 
يقننو : غسننق الليننل اجتمننال وقننت لصننالتي الليننل المغننرب والعشنناء، ول الصننبح فهننو نننه مننن الغننروب إلننى طلنن: إقلنننا

دْمِس ِإَلد  َغَمدِق الشَّْ دِل{الليل وملمته، يقو : غسق الليل اجتماعه، وملمتنه،  داَلَة ِلدهلُلُلوِك الشَّ د سنورة 85ا] }أَلِقدِى الصَّ
كد من غروب الشمس، وبهها يدخل الليل،  نم أقم الصالة في  هه انوقات، فالمراد بالملمة  نا التأ :يعني [اإلسراء

 قرأ.ايأخه في صفته التي  ي المالم، نعم 
 شرح: باب: جامع الوقوت:

 ألحم  هللا إلرك:
  اب جامع الوقوت:"

 صدالة تفوتد  الد  )) :قدال -صدش  هللا أشرد  ومدشى- هللا رمدول أل  أمدر مد  هللا أمدهلل أد  لدافع أ  مالك أ 
  .((ومال  ألهش  وتر كألما اللصر
و ها أصح انسانيد عند اإلمام البخاري مالك عن نافع عن  "أ  لافع أ  أمهلل هللا م  أمر": -رحمه هللا-يقو  

صدش  هللا أشرد  - هللا رمول أل "، -رحمه هللا تعالى-ابن عمر، فالحدي  مروي بأصح انسانيد على رأي اإلمام 
تفوتنه صنالة العصنر: الفنوات  نها  نل المنراد  "((ومالد  ألهشد  وتدر كألما اللصر صالة تفوت  ال  )) :قال -ومشى



ااكأنمنا وتنر ، اافقند حنب  عملنهدد :نن فوات الوقت أعمنم منن هلنك ؛به فوات الجماعة أو فوات الوقتا الجماعة
فنني وجوبهننا واسننتحبابها،  ننل  ،قنند يكننون لكننل إنسننان يعننني جماعننة علننى خننالف بننين أ ننل العلننم فيهننا أ لننه ومالننهدد

بالنسنبة  اومالنها نقنو : نعنم، أ لنه ومالنه شنيء منن  نهه الندنيا، والندنيا كلهنا ن تعند  شنيئ   تصل إلنى حند وتنر أ لنه
ااركعتننا  ،ان ننل والمنا  جنن ء مننن  ننهه النندنيا ومعلننوم أناإلحننرام خيننر منن النندنيا ومننا فيهننا،  لآلخنرة وأمور ننا، تكبيننرة

ان نل نمنا وتنر أ لنه ومالنه، بنصنب الهي تفوته صالة العصر كأ، خير من الدنيا وما فيهادد -و ما سنة– الصبح
ننه  نو الصنحيح، و نو قنا  جمنع منن أ نل العلنم: إالنصب  و المنرجح عنند انك نر، بنل ، و اوالما ، وبرفعهما أيض  
 الهي عليه الجمهور.

وتر  و، الهي  و فني انصنل  وتر فعل ماا مبني للمجهو ، وتر أ له، نائب الفاعل  و، وتر ألهش  ومال (())
َوَلد  َ ِتدَرُكْى }انو ، وأ له وماله المفعو  ال اني، فالفعنل يتعندة إلنى مفعنولين كمنا فني قولنه تعنالى:  ا المفعو ماها

علنى أسناس أن ان نل نائنب الفاعنل والمنا  معطنوف علينه،  "وتنر أ لهنه ومالهنه"والرفنع:  [د سورة محمد58ا] أَلْأَماَلُكْى{
لن ينقصنكم، وتنر نقنص أ لنه ومالنه، سنلب  َل  َ ِتَرُكْى{}اني، يميل إلى التفسير ال  -رحمه هللا تعالى-اإلمام مالك 

أ لننه، سننلب ان ننل والمننا ، كأنمننا سننلب ان ننل والمننا ، فنقننو : كأنننه سننلب أ ل ننه ومال ننه، فيكننون المسننلوب ان ننل 
  .لعصر، فكأنه بقي بال أ ل ون ما  و الهي فاتته صالة ا، والمسلوب -جل وعال-والما ، والسالب  و هللا 

روايننة الرفننع سننلب أ لهننه ومالهننه، يعننني أخننه منننه أ لننه ومالننه،  ننل يختلنن  المعنننىا  ننل يختلنن  المعنننى أو ن  علننى
ن اأعطينت  يند   يختل ا إها قلنت: نادر م  ا  نو مفعنو ، كلهنا مفاعينل، ا يند   ا،  نل  نها أصنح أو تقنو : أعطينت در م 

نفترا المسألة فني  يند فاتتنه  "وتر  يد"عندنا ، نأتي إلى ما  يد؛ ننه فاعل في المعنى؛ ننه آخه والدر م مأخوه
آخه لي غفنوة  يقو : بسصالة العصر، وما أك ر من م ل  يد، يأتي من الدوام وقد بقي على انهان ربع ساعة، 

وأقوم للصالة،  م ن ينتبه إن المغرب، ما أك ر  ها النول، ومعلوم ما جاء في المحافمنة علنى صنالة العصنر منع 
كأنما وتر "  الصحيح، فالمسألة ليست بالسهلة، الحدي ،في انخرة -جل وعال-هلك برؤية الباري  الفجر، واقتران

ان ننل والمننا ،  أممسنلوب،  ننل المسننلوب الموتنور  ينند أ لننه ومالننه، يعنني عننندنا موتننور،  ايعننني وتننر هللا  يند   "أ لنه
ن بقني ، يند وأ لنه ومالنه ،و ماتوا وانتهوايعني كلهم كأنهم قتلوا أ  يند بندون أ نل ون منا ا أو بقني ان نل والمنا   واظ

 وبقي ان ل والما ، وعلى رواية النصب العكس. ،بدون  يدا على رواية الرفع المسلوب  يد نفسه
فني انسنتهكار: "معنناه عنند أ نل اللغنة: النهي يصناب بأ لنه ومالنه إصنابة  -رحمنه هللا تعنالى-يقو  ابن عبد البنر 

خرج  شخص له ولداله، وغم ما يقاسي من طلب القهر"، غم ه اب أ له وم ؛يه غمان، فيجتمع علايطلب فيها  أر  
أ نون، خنالص انتهنى، مع الباب فقتله مكل ، أو خرج منع البناب فأكلنه سنبع، أيهمنا أسنهل علنى اإلنسنانا السنبع 

بة يطلننب إصناارتناح، و ننا يقنو  ابنن عبند البننر فني انسنتهكار: "معنناه عنند أ نل اللغننة: النهي يصناب بأ لنه ومالنه 
يعنني النهي سنلبه إينا م مكلن ، يبحن  عننه يحتناج إلنى مندة للبحن  عننه،  نم بعند  نهه المندة يحتناج إلنى  "افيها  أر  

ننن بنننةمقاضننناة ومطال ننن اوخصنننومات، المسنننألة تختلننن ، ويننن داد انمنننر غم  إها لنننم يعلنننم بالوفننناة، خنننرج منننع البننناب  او م 
 نعم، فيتعب وراءه أك ر، نعم. اعلى أغمام اون ع ر له على أ ر، أن ي داد انمر غم   خالصو 
 
 



 ألحم  هللا إلرك:
 اللصدر رشدههلل لدى رجدال   فشقدي اللصدر صدالة مد  الصدرء الخطداب مد  أمدر أل  مدل هلل م  رح   أ  مالك أ "

 :مالدك قدال :رح د  قدال"، طففدت" :أمدر فقدال اأد ر   الرجدل لد  فد كر ؟"اللصدر صالة أ  ح مك ما" :أمر فقال
 ".وتطف ف انوف شين لكل ورقال"

مفناو  بنين يحينى  ،مفناو  "أل  أمر م  الخطاب "أ  رح   م  مل هلل االصار  : -رحمه هللا تعالى-يقو  اإلمام 
، فيحيى يحكي قصة لم يشنهد ا، فنالخبر -رضي هللا عنه-وبين عمر  بن سعيد المتوفى سنة أربع وأربعين ومائة

بعضنهم ينرد  نها إلنى الصنيغة، ويقنو : إن منا جاءننا منقطعا منقطع، و ل مرد  نها إلنى الصنيغةا نن  أممتصل 
خنتالف ، بخالف ما جاء بصيغة اعند  ل مرد  ها إلى  هه الصنيغة، ونابصيغة اأند يحكم له باننقطال مطلق  

كنناهب،  أوالصننيغةا يعننني لننو افترضنننا أن يحيننى بننن سننعيد قننا : عننن عمننر بننن الخطنناب، إمننا أنننه سننيكون منندلس 
طنال منا را انقطنال منا ر انق : ها تدليسا أو نقنو  :ن بد من التدليس، و ل نقو  اه  إ المسألة مفترضة في  قة

عنن عمنار بنن ياسنر  عنن محمند بنن الحنفينة  نا الصيغة أن عمر بن الخطاب، ننأتي بم نا  قرينب:وليس بخفي، 
-به النبي  عن محمد بن الحنفية أن عمار بن ياسر مر :رواية أخرة  ،مر به -عليه الصالة والسالم-أن النبي 

 ننها متصننل، ونقننل ابننن  "عننن عمننار" ننها منقطننع، و "اأن عمننار  ، قننالوا: الصننيغة منقطعننة "-عليننه الصننالة والسننالم
الصننالح عننن اإلمننام أحمنند وعننن يعقننوب بننن شننيبة أن السننبب فنني هلننك اخننتالف الصننيغة؛ نن  ننها جنناء بصننيغة 

فهننو متصننل، لكننن  دعننناجناء بصننيغة  فهننو منقطننع، ومننا دأنا، ومننا جناء بصننيغة دعنننا، و نها جنناء بصننيغة دأنا
 كما قا  الحافد العراقي:

................................... 
 

 كنننننننننننها لنننننننننننه ولنننننننننننم يصنننننننننننوب صنننننننننننوبه 
  ج 
 

ليس انمر في هلك اختالف الصيغة، ن، سببه الرواية انولى عن محمد الحنفية عن عمار أن محمد بن الحنفية 
كني قصنة لنم يشنهد ا، كمنا صنيغة ال انينة محمند بنن الحنفينة يحعن صناحبها، صناحب الشنأن، وفني اليروي قصة 
ن يكون مرد هلك اننقطال  وحينئه   ،بن سعيد اننصاري يحكي قصة عن عمر بن الخطاب لم يشهد ا نا يحيى 

علينه -ن عمار بن ياسر قنا : منر بني النبني عني لو أن محمد بن الحنفية قا : إي إلى الصيغة، في حدي  عمار
 د.عناو دأنااتصلت القصة، ون صار  ناك فرق بين  ..............، -المالصالة والس

.................................... 
 

 البرديجننننننننننننني اوللقطنننننننننننننع نحنننننننننننننسنننننننننننننووا 
 

 .............................فالجنننننننله  
 

 حتنننننننى يبنننننننين الوصنننننننل فننننننني التخنننننننري ن 
 ج

  .المقصود أن القصة  نا منقطعة
إننه  الرجنل المنهكور قنا  بعضنهم: "لدى رشدههلل اللصدر صالة اللصر فشقي رجال  أل  أمر م  الخطاب الصرء م  "

-ع مننان وعمننر  حينمننا دخننل سننت عليننه  ننهه القصننة بالقصننة انخننرة لكنننه لننيس بصننحيح؛ نن القائننل التب ع مننان
اغتسل،  م قا  له: والوضنوء بين له أنه حتى الغسل ما إلى أن  االجمعة، جاء متأخر  يخطب في  -رضي هللا عنه

 كما هكر هلك ابن عبد البر وغيره. ،أنه رجل من اننصار من بني حديدةالصواب  هه قصة أخرة،  اأيض  
ما ح مك أ  صدالة " :لى رشههلل اللصر، فقال أمر أل  أمر م  الخطاب الصرء م  صالة اللصر فشقي رجال  "

بنو  أو لنيس بمقبنو ا طففنت، ،  نل  نها العنهر مقاهكر له عنهر   "، فقال أمر: طففتااللصر؟ ف كر ل  الرجل أ ر  



يعني نقصت نفسك وبخستها حمها ونصيبها من انجر العميم بتأخرك عنن  نهه الصنالة، طففنت، نعنم، كأننه منا 
ومننن بنناب الحنن  علننى  ،لكننن مننن بنناب التشننديد ،، وقنند يكننون العننهر مقبننون  مقبننون   اقبننل عننهره، كأنننه لننم يننهكر عننهر  

  .ان تمام بههه الصالة
والتطفي  قالوا:  و ال يادة علنى العند  والنقصنان مننه،  "وفان وتطف ف :الك: ورقال لكل شينمقال  "قال رح  :

ننال يننادة علننى العنند  والنقصننان منننه نن اا، متننى تكننون ال يننادة تطفيف  ا نعننم، إها  اد لنفسننه اومتننى يكننون النقصننان تطفيف 
ِفدد  َ  َوْيددل  }طفنن ، إها  اد لغيننره مننا طفنن ، إها نقننص لنفسننه مننا طفنن ، إها نقننص لغيننره طفنن ،   ِإَ ا الَّددِ   َ  * ِلْشُمَطفِ 

َ ا * َرْمَتْوُفو َ  اللَّاسِ  َأَش  اْكَتاُلوا  نل نقنو  لشنخص إها  [د سنورة المطففنين5 -1ا] {ُ ْخِمدُرو َ  َوَزُلوُهىْ  أَلوْ  َكاُلوُهىْ  َواِ 
ولنننيس و ن لشنننخص قنننا : أريننند كيلنننو منننن  نننهه البضننناعة فأعطننناه كيلنننو و اده، نقنننو :  نننها مطفننن ا  نننها فضنننل 

: -جننل وعننال- ننها كلننه تطفينن ، كمننا فنني قولننه  ،بننالتطفي ، إنمننا ال يننادة إها كانننت لنفسننه، والنننقص إها كننان لغيننره
ِف  َ  َوْيل  } المقصنود أن التطفين  منهي عنن أبني سنعيد أننه واد فني جهننم، وجناء فني التر  ،وويل كلمة عنهاب {ِلْشُمَطفِ 

ها كننان  ننها الوعينند فنني الكيننل والننو ن فنني انمننور التنني  نني فنني   بننت فيننه  ننها الوعينند الشننديد فهننو مننن الكبننائر، واظ
أجلنه  مننحقيقتها يسيرة لو بخس قبضة من طعام من صاحبها دخل في  ها الوعيد، فكي  بمن طف  فيما خلنق 

ن كانت القاعدة أن حقوق  ،إها تكاسل عن أدائها مع جماعة المسلمين ،إها نقر صالته افي العبادة انمر أشد، واظ
مبنينة علنى التسنامح والتسنا ل، ون  -جنل وعنال-، حقوق هللا -جل وعال-وحقوق هللا  ،بنية على المشاحةالعباد م

، لكننه قنرن هلنك بالعقناب الشنديد لمنن خنال  وانتهنك، واجتنرأ علنى -جنل وعنال-يخفى ما جاء في سنعة رحمنة هللا 
عبننناد، يحنننرص علنننى إبنننراء همتنننه، حننندود هللا ومحارمنننه، فعلنننى اإلنسنننان أن يحتننناط لنفسنننه فننني حقنننوق هللا وحقنننوق ال

وديننن هللا أحننق أن يقضننى، أو  -جننل وعننال-والخننروج مننن عهنندة الواجبننات بيقننين، سننواء  كانننت  ننهه الواجبننات هلل 
 كانت لعباده وفيها المقاصة من الحسنات والسيئات يوم القيامة، وهللا المستعان.

 
 ألحم  هللا إلرك:

  . مى هللا الرحم  الرحرى
لم لددا محمددهلل وأشدد  حلدد  وصددح    ،والصددالة والمددالى أشدد  ألشددرء االمرددان والمرمددش   ،الم  الحمددهلل ر رب اللدد

 ألجمل  .
 ومدا الصدالة لرصدشي المصدشي إ : "رقدول كدا  أللد  مدل هلل مد  رح د  أد  مالدك أد اإلماى رح   م  رح  : قال 
 مدفر فدي وهدو الوقدت ألهللرك مد " :مالدك القد"، ومال  ألهش  م  ألفضل ألو ألأظى وقتها م  فات  ولما ،وقتها فات 
 صدالة فشرصدلِ  الوقدت فدي وهدو ألهشد  أشد  قدهللى كدا  إ  أللد  ألهشد  أشد  قدهللى حتد  الامر   ألو اماهر   الصالة فأخر
 قدال "أشرد  كدا  الد   مثدل رقضدي إلمدا الد  ؛الممدافر صدالة فشرصل الوقت  هب وقهلل قهللى قهلل كا  وا   ،المقرى
 فددي التددي الحمددرة :الشددفق" :مالددك وقددال"، ممشددهلللا للشددىا وألهددل اللدداس أشردد  ألهللركددت الدد   هددو اامددر وهدد ا" :مالددك
 ".المغرب وقت م  وخرجت اللشان صالة وجمت فقهلل الحمرة  همت فا ا ،المغرب

 كدا  أللد  مدل هلل مد  رح د  أد  مالدكاإلماى رح د  مد  رح د : وحدهللثلي  "رقول: -رحمه هللا تعالى-يقو  المؤل  
مننا ا  فنني  "وقتهددا فاتدد  ومددا الصددالة لرصددشي المصددشي إ أللدد  كددا  رقددول: " -يحيننى بننن سننعيد اننصنناري – رقددول



، ون شنك أعمنم أوسنطه وأ نائنه ولنه أومن أ "وقتها م  فات  ولما" ها أداء  في وقتها، يعني في آخره،الوقت، يصلي
نعننم الوقننت ضننل، وأفضننل انعمننا  الصننالة لوقتهننا، أن الصننالة فنني أو  الوقننت أفضننل، الصننالة فنني أو  الوقننت أف

 -أفضل-ولما فات  م  وقتها " ا يقو :وله ؛وآخره، لكن انو  أفضل لصالة فيه في أوله وأوسطهالموسع تجو  ا
ان ل والما  من متال الندنيا، والندنيا كلهنا ليسنت لماهاا نن ، "ومال  ألهش  م  ألفضل" و ها شك "ألأظى ألو ألفضل

فيهنا، الندنيا كلهنا ن تن ن عنند هللا بشيء بالنسنبة لمنا يتعلنق بنانخرة، موضنع سنوط منن الجننة خينر منن الندنيا ومنا 
جناح بعوضة، ن ت ن عنند هللا جنناح بعوضنة،  نهه الندنيا التني يؤ ر نا ك ينر منن النناس، بنل ينؤ رون منا قنل منهنا 

سمعت، ون خطر على قلب بشر،  فيها ما ن عين رأت ون أهنو النصوص، ا جاء فيها وما بين بعلى انخرة، وم
،  مه دنياه، ولم يعلق بقلبه من آخرته إلى هلكم ك ير من الناس ن يلقي لها بان   شيء ن يخطر على البا ، ومع

ن ينهكر  اوكنم بقني اوكنم صنلى االشيء اليسير، إن جناء إلنى الصنالة فبندون قلنب، ولنها ن يندري مناها قنرأ اإلمنام
له" يقنو  قائنل: المسنألة فيهنا ولها يقو : "ولما فاته من وقتها أعمم من أ له وما ؛، وهللا المستعانمن صالته شيئ ا

ن شننيء  تحويننه مننن متننعمنناها تعنند ا يعننني النندنيا بمتعهننا بجميننع مننا  الكننن النندنيا إيننش سننعة، يقننو : فيهننا سننعة،
نفنس هللا عننه كربنة منن كنرب  نفنس عنن مسنلم كربنة منن كنرب الندنيا اامنولها جاء في الحدي :  ؛بالنسبة لآلخرة
نفنس هللا عننه كربنة منن ااوالتنفنيس  ااسنتر هللا علينه فني الندنيا وانخنرةددل يعنني فني الجمن  نا نكتنة يوم القيامةدد

نن كرب الدنيا كلها بالنسبة ليوم القيامة ن شيء، الدنيا كلها ن تسوة من يعند بهنا، ويجعلهنا  كرب يوم القيامةدد
ان نل عننده شنيء  ددلنهكأننه وتنر أ لنه وماااندننى جن ء منن انخنرة؛ نن بعنا النناس قند يسنتعمم منا تقندم  ا واب  

ن ال وجة بأدنى شيء مع تقلبات الجوعميم، إها أصيب الولد أو  ن اتجد اإلنسان يهنتم لنهلك ا تمام  ا منا ، وأمناعميم 
 بإحسان.  مومن تبعه ،لدنياا يعرفها من كان باهلل أعرفمن يعرف حقيقة  هه ايتعلق بآخرته كأنه ن يعنيه، 

مننن قبننل ابننن الخليفننة، والسننفير يقننو : جاءتننك النندنيا  -د سننيد التننابعينسننعي-سننعيد بننن المسننيب لمننا خطبننت ابنتننه 
دنيا ن تنن ن عننند هللا جننناح الننإها كانننت  :-رحمننه هللا-كننان الجننوابا الجننواب يقننو  اإلمننام سننعيد  منناهابحننهافير ا، 
كفننار ل" يعننني إها كانننت النندنيا كلهننا التنني بأينندي المسننلمين وأينندي اافمننا الننهي يقننص لنني مننن  ننها الجننناح بعوضننة

، ما الهي يصل ويناله سعيد من  هه الدنيا التي جاءتنه بحنهافير ا،  نم بعند هلنك ي وجهنا وأيدي الناس كلهم ن ت ن 
 -علينه الصنالة والسنالم-منن تأمنل فني حالنه ؤنء  م الهين يعرفون قدر الدنيا، ،  اطالب فقير معدم ن يملك شيئ  

  .، وهللا المستعانوفي عيشه عرف حقيقة  هه الدنيا
ننو معننروف أنننه فنني انصننطالح يسننمى مقط والخبننر الفننرق بننين المقطننول  ومننا ،منقطننعا نعننم، مقطننول أم، مقطننول اع 

  نعم. والمنقطعا
 ........:طالب

نف، عنهطيب، من أقسام المنقو   ، صنحيح، كالمنك صنحيح،  نها اما جاء عن التنابعين فمنن دونهنم يسنمى مقطوع 
لمناهاا نننه ن يقنا   ،لرفنع، ابنن عبند البنر وغينره يقولنون: لنه حكنم الرفنعمقطول، لكن أ ل العلنم يقولنون: لنه حكنم ا

كلهناا منا  بنت منن حقنارة الندنيا إلنى  امن قبل الرأي، لكن ما المانع أن يقا  م ل  ها الكالم منن قبنل النرأي اسنتناد  
  .ه من وجوه ضعيفة، ضعيفة انسانيدنعم، يروة مرفول لكن



 الفننرق بننين السننهو مننا "الامددر   ألو امدداهر   الصددالة فددأخر مددفر فددي وهددو الوقددت ألهللرك مدد " :مالددك القددقددال رح دد : "
 والنسيانا

 ........:طالب 
ألو  امدداهر  "ولننها يقننو :  افيهننا فننروق  أمكينن ا السننهو انن عننندنا ألفنناو: سننهو، وغفلننة، ونسننيان،  ننل  ننهه مترادفننة 

السنهو يكنون بشناغل، بسنبب، وأمنا يسهو بسبب شاغل، وينسى ولو لنم يوجند شناغل، يعني يسهو بمشغل،  "الامر  
 النسيان قد يكون سببه غفلة من غير شاغل، أو آفة تطرأ على اإلنسان.

يعنني قندم بلنده، يعنني  "ألهشد  أشد  قهللى حت  الامر   ألو اماهر   الصالة فأخر مفر في وهو الوقت ألهللرك م "يقو : 
 "المقدرى صدالة فشرصدل الوقدت فدي ألهشد  أشد  قدهللى كدا فدا  "ولو لم يكن له أ ل، لما قندم إلنى بلنده محنل إقامتنه، 

وحينئنه يصنلي  لنبس بنه، والوصن  ارتفنع والوقنت بناقلماهاا ننه إنما يصلي صالة السنفر بسنبب الوصن  النهي ت
بلند فني الأو أك نر، ووصنل إلنى  البلند خمسنين كيلنو، أو مائنة كيلنو صنالة مقنيم، أهن لصنالة المهنر وقند بقني علنى

بعند أن على كالم اإلمام مالك، لكن لنو أخنر المهنر إلنى أن وصنل إلنى بلنده الوقت، نعم،  ها يصلي صالة مقيم 
ننهنا وجبنت علينه  "صالة الممدافر فشرصلِ  كا  قهلل قهللى وقهلل  هب الوقتوا   " خرج وقتهاا على كالم اإلمام مالك

صنورة في السفر، وصالتها بعد انقضاء وقتها قضاء، والقضاء على كالمه كما  و مقرر يحكي انداء، صالة مق
وصننالة المسننافر أقننرت علننى التشننريع انو  ركعتننين، يصننليها كمننا وجبننت  لسننفر، وجبننت عليننه فنني اايصننليها قصننر  

المسنألة ، -رحمنه هللا-، و و قنو  أبني حنيفنة -رحمه هللا-عليه؛ نن القضاء يحكي انداء،  ها رأي اإلمام مالك 
ل البلند بعند أن خنرج وقنت المهنر، إها أو صنالة العصنر، وصن ، يعني شخص وجبنت علينه صنالة المهنرمتصورة

ة، صالة مقيم، إها وصل البلد بعد أن خرج تاميصلي الصالة  أن يخرج الوقت  ها ما فيه إشكا  وصل البلد قبل
؛ ننها إنما وجبت عليه في السنفر، و ني  ننا فني اوقتها على كالم اإلمام مالك و و قو  أبي حنيفة يصليها قصر  

 ء يحكي انداء، فيصليها ركعتين. هه الحالة قضاء والقضا
نأربع ركعن لة أنه يصليها تامةمه ب الشافعية في  هه المسألة والحناب  اات، ولنو خنرج وقتهنا، لمناهاا لمناها  نم أيض 

ننأون   القضنناء يحكننني انداءا فنني بعننا المسنننائل يقننررون  ننهه القاعننندة الشننافعية والحنابلنننة يغلبننون جاننننب  ا: عموم 
الرخصننة مرتبطننة  ،انمننر ال نناني: أن الرخصننة ارتبطننتن جهننة، ضننر؛ ننننه أحننوط مننالحضننر، يغلبننون جانننب الح

لتخفينن  مننن أربننع ركعننات إلننى الع يمننة، الرخصننة التنني  نني القصننر وا وقنند  ا  الوصنن ، نعننم نرجننع إلننى بوصنن 
 هددو اامددر وهدد ا"قننا  مالنك: نرجننع إلنى انصننل،  اإه    نها الوصنن  مربوطننة بوصنن  و نو السننفر، وقنند  ا  ركعتنين
 يعنني منن التنابعين و أدرك منا أدرك الصنحابةا أدرك التنابعين، أدركنت علينه النناس  "اللاس أشر  ألهللركت ال  
يحنت  بنه، وينرد  المدينة له شنأن عنند اإلمنام مالنك والعمل عند أ ل يعني المدينة، "ممشهلللا م  ألت اأهى اللشى وألهل"

 .ل عند المالكيةبعا النصوص التي تخال  عمل أ ل المدينة، عمل أ ل المدينة أص
 صدالة وجمدت فقدهلل الحمدرة  همدت فدا ا -يعنني فني جهنة المغنرب- المغدرب فدي التدي الحمدرة الشدفق" :مالك وقا 
يعنني انتهنى، الحند الفاصنل بنين  "المغدرب وقت م  -أيها المصلي- وخرجت -يعني دخل وقت وجوبها- اللشان

تنني فنني جهننة المغننرب مننن أ ننر الشننمس، و ننها قننو  المغننرب والعشنناء  ننو الشننفق انحمننر، والمننراد بالشننفق الحمننرة ال
الجمهور،  ها قو  الجمهور، وأن المراد بالشفق انحمر، وقا  أبو حنيفة: المراد بالشفق البيناا، النهي يلني  نهه 



ولها يقولون:  نوب أحمنر  ؛الحمرة، والمرجح  و قو  الجمهور؛ ننه ن يعرف في لغة العرب أن الشفق إن الحمرة
رقبنت البيناا النهي يلني  نهه الحمنرة "والخلينل بنن أحمند يقنو :  ،-رضني هللا عننه-فسنره ابنن عمنر  كالشفق، وبها

ن وقننت صننالة العشنناء مننن مغيننب : إإها قلنننا" وقننا  غيننره: يبقننى إلننى نصنن  الليننل، فوجدتننه يبقننى إلننى  لنن  الليننل
صنالة العشناء ن يبندأ إن  معناه أن وقنت يغيب إن  ل  الليل أو نص  الليلالشفق، والشفق الهي  و البياا ن 

فنالمرجح فني  نهه المسنألة  نو قنو   ،بعد نص  الليل، و ها الكالم يمشي مع النصوص انخنرةا منا يمشني، نعنم
 الجمهور، نعم.

 
 حم  هللا إلرك:

 فرمدا و لدك" :مالدك قدال، الصدالة رقد  فشدى أقشد  فد هب أشرد  ألغمي أمر م  هللا أمهلل أل  لافع أ  مالك أ "
 ".رصشي فال  الوقت في ألفاق م  فأما  هب قهلل الوقت أل  -ىألأش وهللا- لرى 

مسنائل قائمنة وعملينة، والخنالف فيهنا و مسنائل التخندير، و مناء، و هه مسألة مهمنة؛ نن مسنائل اإلغ المغمى عليه،
إ  أمدهلل " ننا يقنو : ن يقضنى محنل خنالف بنين أ نل العلنم،  كبير بين أ ل العلم، والحد الفاصل فيمنا يقضنى ومنا

المسألة في اإلغماء و و فنرل يعني بعد اإلفاقة، وحرف  "أمر ألغمي أشر  ف هب أقش  فشى رق  الصالة هللا م 
  منا منناط للتكلين ، بنين الننوم والجننون،  نل المغمنى علينه ملحنق بالننائم أو ملحنق بنالمجنونا متردد بين أصلين

 ها ارتفنع  :، يل مه القضاء،  ل نقو يعني إها استيقد يصلي اامن نام عن صالة أو نسيها فليصلها إها هكر ادد
 والنائم منهم،  ل معنى  ها أنه ن اارفع القلم عن  ال ةدد انام خمسة أوقات نقو : ن يقضي النائم عنه التكلي 

منا وجنه التفرينق بنين المجننون ر بالقضناءا نعنم، ن ينؤمر بالقضناء،  نل ينؤم يقضي ما فاتها المجنون حتنى يفينق
الننائم ينؤمر  ما الفرق بين النائم والمجنون والسياق واحداارتفع عنه التكلي ، لقضاء المجنون، ن يؤمر با والنائما

  .نعم بالقضاء، لو نام  ال ة أيام يقضي، المجنون ن يؤمر بالقضاء،
 ........:طالب 

قريبننة مننن بالفعننل أو بننالقوة النعننم، و ننها آفننة، نعننم،  ننها مننن جهننة، ومننن جهننة أخننرة النننائم عاقننل،  ننل  ننو عاقننل 
ن يلينق بنالعقالء، لكننه عاقنل  اقند يتصنرف تصنرف  نعنم يعني النائم قد يتصرف تصرفات ن تلينق بنالعقالء،  االفعل

ن لم يكن عاقل بالفعل لكنه عاقل بالقوة القريبة من الفعل، نعرف الفرق  أم غينر  ما نعرفا نعم، فنرق منا ر أوواظ
المسننائل  الفعننل، فقيننه بفننرق  هنعننم فيننا ن أمفننرق  هفقيننه بننالقوة، فينن مننا را انن إها قلنننا: فننالن فقيننه بالفعننل، وفننالن

المسنائل ليسنت حاضنرة فني ه ننه، لكننه مجنرد منا  تها، بجميع ما يتعلق بها في ه نه حاضرة، لكن فقينه بنالقوةبأدل
ن لم يكن ئل  ها فقيهيحتاج المسألة يرجع إليها في أقرب وقت ويعرف ويحرر ويوا ن، وأ ل لههه المسا  بالفعنل واظ

 من الفعل. القريبةفهو بالقوة 
ن تصرف تفي و و  عاقل ها النائم  واإلتالف لنيس  قد يتل  صرفات حا  نومه ن تليق بالعقالءعداد العقالء، واظ

 شعر، كم منن طفنل ه نب ضنحية ننوم أمنهو و ن ي ايقتل نفس   أومن شأن العقالء، يمد يده يكسر له شيء  مين، 
إل م مرتفع؛ ننه رفع القلم ، لكن اهةنقو : إنها مجنونة ما عليها تكلي ا نعم مكلفة مؤاخ واستغراقها في النوم،  ل

حكمهننم  اارفننع القلننم عننن  ال ننةددلننئال يقننو  قائننل: السننياق واحنند،  اقلننة،  نننا فننرق بننين الجنننون والنننومو نني ع عنهننا



مناء، و نها ندنا، الفرل عندنا اإلغانصل عالمجنون ن يقضيا من  هه الحي ية، نقو : النائم يقضي و  ماهاواحد، ل
  نو ارتفنع عقلنه بالكلينة كنالمجنون  وبين الجنون، بجامع ارتفال العقل، لكن  نل الفرل متردد بين أصلين بين النوم

ننن و نننها يسنننمى قيننناس الشنننبه، فيلحنننق الفنننرل بنننأقرب  ،كالننننائم، فعنننندنا فنننرل متنننردد بنننين أصنننلين اأو ارتفنننع عقلنننه حكم 
ابنن عمنر لنم  الننائم أو المجننونا عنندنا : ما يلحق به، فأيهما أقرب إلنى المغمنى علينهانصلين وأقوة الشبه بأحد

إلغمنناء بننالجنون، الصننالة حينمننا أفنناق؛ نن العقننل مننناط للتكلينن ، العقننل مننناط للتكلينن ، فهننو بهننها ألحننق ا يقننان 
اإلغمنناء ن ينندرة،  نعننمبحاجتهننا، معننروف حكمهننا،  نحنننحاجننة اإلغمنناء، النننوم والجنننون مننا ب نحننن نعننم، واإلغمنناء

مدة العملية مدة سناعة سناعتين، ويغلنب يقو  الطبيب: خالص خدروه  ايربالتخد ماها تفعلو ن عندنا التخدير، لك
يعنني تكلين  السنكران  نل  نو تكلين  أصنلي بمعننى  ا نل  نو ننائم ايحنس و نعلى المن أنه يفيق، يرتفع العقنل 

نعننم، يعننني لننو طلننق السننكران يقننع  االننهي تسننبب نرتفننال عقلننهننننه  ننو  اخننه مؤاخننهة العقننالء أو معاملننة لننهأنننه مؤ 
يقعا المقصود أن  هه المسألة أنا أقو : اإلغماء يرتفع فيه العقل واإلحساس، و نو متنردد بنين  نهين  أم نطالقه 

لنم  -رضني هللا عننه-انصلين، النائم ن يدري ما يندور حولنه، والمجننون يتصنرف تصنرفات ن يعيهنا، ابنن عمنر 
رة كمننا ضننبطه فيمننا ن نن ،أي نمننن "رى و لددك فرمددا ُلدد"قننا  مالننك: ن مننناط التكلينن  العقننل وقنند  ا ، باعتبننار أ يقننان 
رة أو نهن تنأتيا وهللا أعلنم مناهابانن عنندكم مضنبوطة  ارة وهللا أعلمفيما ن   تأتي:، "ألأشى وهللا"أي نعلم،  ،بعضهم
يعنني نمنن، نمنن وهللا رة، الئنق بهنها السنياق أن يقنو : نهنا التنردد، والمناهادلينل علنى  قوله: وهللا أعلم اوهللا أعلم

 نل .......... أعلم، ولها لم يج م بهلك؛ ننه لم يعلم حقيقة مه ب ابنن عمنر، ابنن عمنر منا قضنى لكنن منا يندري 
فلننم  وصننورة يمكننن أن يحتنن  بهننا مننا احتنن  حالننةأغمنني عليننه ن يقضنني، أو أن  ننهه   ننو يطننرد  ننها فنني كننل مننن

 ."وهللا أعلم"بقوله: ، ولهلك جاء يقان 
أن الوقت قد ه ب،  ننه لم يعلم حقيقة مه ب ابن عمر ؛ولم يج م بهلك "وهللا ألأشى -أي نمن- و لك فرما لرى "

ال  قنا  مالنك والشنافعي، وخن -يعني بعدم القضاء-، وبقو  ابن عمر اوجوب   فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي
مني علينه ينوم وليلنة فقضنى، وم لنه عنن عمنران بنن حصنين، وقنا  فعمنار أغ ابن عمر عمار وعمران بن حصنين،

إلمننام أحمنند: المغمننى عليننه كالنننائم وقنا  اوليلنة قضننى ون يقضنني أك ننر مننن هلننك،  أبنو حنيفننة: إن أغمنني عليننه يننوم
منن أ نل العلنم منن يقنو : يقضني، وبنه قنا   عرفنا انن المنها بنعود إلى المسألة، يقضي كل صالة في إغمائه، 

يفننرق  أبنو حنيفنةن يقضني،  عي قنالوا بقنو  ابنن عمنر:مالنك والشننافيقضني،  مناابة، ومننهم منن قنا : لصنحبعنا ا
ولنو  الننائم يقضني، ومقتضنى كالمنه مطلق نوعلقه باليوم، وأما أحمد جعل المغمى عليه كا بين طو  المدة وقصر ا

الفاصننل  يميننل إلننى أن الحنند وبعننا أ ننل العلننم، المسننألة اجتهاديننة، بعننا أ ننل العلننم و ننو اسننترواحطالننت المنندة، 
أقنل منن  ال نة  ،ال ال ، فمن أغمي عليه  ال نة أينام ن يقضني،  ال نة أينام فنأك ر ن يقضني، و ال نة أينام فمنا دون 

أيام يقضي؛ نن النائم ن يمكن أن ينام أك ر من  ال ة أيام، فكي  نلحنق المغمنى علينه بالننائم والننائم ن يتصنور 
يه أك ر من  ال ة أيام ارتفع عقله، وتكليفنه منا  نو بنوارد،  نل يتصنور أن شنخص يننام أما إها أغمي عل الكمنه ه

، وهللا أعلنم بحقنائق انمنور، ..وجند فني بلند كنها منن ننام هأنن اأك ر من  ال ة أياما يهكر في بعا الصح  أحيان ن
 وم النناسم علنى عمنفي بعا الصح  شيء من الغرائنب، كنل الكنال ايرد أحيان   أو ..اأم . إغماء أم  ل  و نوم



شنبه، وعرفننا أنهنا منن بناب قيناس ال من ينام  نهه المندةا ن، المسنألة لنيس فيهنا شنيء مرفنول، ميعني  ل يك ر فيه
 .او ها الفرل متردد بين انصلين الهين هكرنا م

دةا لمنت المنالصالة، لكن  ل عه  و بت عنه أنه أغمي عليه فلم يقان  ،مؤتس   ،صحابي جليل مقتد   ابن عمر و ها
 لمتا مدة اإلغماء عه 
 طالب:.......

ابننن عمننر مننا قضننى، لكننن  االحنند الننهي نقننو  بننه مننا  ننوكينن ا مسننألة سنناعتين  ال ننة، نصنن  يننوم، أك ننرا يعننني 
فننال يكفنني م ننل  ننها الفعننل لطننرد جميننع ه أسننبول، مننا  ننو باحتمننا ا أو أك ننر، يعتريننه مننا يعتريننه، يمكننن أغمنني علينن

لحاقهننا بننالجنون، حتنن يلننة فقضننى، م لننه عننن عمننران بننن عمننار أغمنني عليننه يننوم ولى نعلننم المنندة، صننور اإلغمنناء واظ
منناء الننهي ن يوجنند نميننره فنني نقننو : اإلغمنناء اليسننير يشننبه النننوم، واإلغمنناء الك يننر يلحننق بننالجنون، اإلغحصننين، 

ها تتبعنيلحق بالجنون، واإلغماء الهي يوجد نميره  النوم ع أحوا  الناس ا أو أردنا أن نتتبفي النوم يلحق بالنوم، واظ
ن موجنود، ، ها ك ير ،وم نجد من ينام يومينفي الن عننده مراجعنة،  ،ليلنة انربعناء جناء للمراجعنة اأننا أعنرف شخص 

 هللا المستعان........، المستشفى قالواه ب  ال ة أيام، ونام ليلة انربعاء ما فاق إن السبت، 
ن كان قليال هنا نمينر فني المسنائل الشنرعية، نعنم، جود، والن ال  يوجند للكنه مو  فالنوم يوجد يعني يومين  ال ، واظ

 نعم. اغير ا ، نعم، أحد يهكرنا بمسائل أخرة امتى تكون المرأة معتادة عند أ ل العلما إن تكرر  ال    الحيا م ال  
 .......:طالب

 ، غيرهااالطالق  ال   
 .......:طالب

، المطنابق لمنا نحنن فينه تكنرر ا، ومسنح المسنافر  ال  نا ال  ن العادة ما فيها شك أنها نمير مسألتنا، نعنم، انسنتئهان
 ، في العادة  هه مطابقة، نعم.ا ال   
بنالنوم، ومنا فوقهنا يعتبنر ملحنق يستروح بعضهم إلنى أن يجعنل الن ال   ني الحند الفاصنل فمنا دونهنا يعتبنر  أقو :

ل حنا  المسنألة اجتهادينة، المسنألة ملحق بالجنون؛ نننه ن يمكنن أن يوجند منن يننام أك نر منن  ال نة أينام، علنى كن
 اجتهادية، نعم.

ن  م يفرقنون منن جهنة منن وجنوه، نعنم،  ابنين المغمنى علينه وبنين الننائم منن وجنوه، ويفنرق بيننه وبنين المجننون أيض 
 .إنه من باب قياس الشبه : ناك نقاط يلتقي فيها  ها مع  ها، ولهلك قلنا

 
لرس مغم   ،ثى رصح  ال   رصاب مجشطة -أل هللا اللافرةلم-المري  ال   رصاب  طالب: ألحم  هللا إلرك:

  خاء م  حركت  ويخاء م  ألمر قش   ما امتقر؟ال   ؛ألمموأ   وأل اف خهللره الطم ب ألمموأ   أشر 
 المقصود أنه ارتفع عقله.

دد شطددة مددثال  الجألفدداق......  ،طالددب: إردد  لكدد  غ  دد  الطم ددب، هددو ارتفددع أقشدد    ددبم، ثددى ألفدداق، ثددى الطاغدداب  وم 
 كل غرء اإلللاش مثش . اآل  ،أشر  م  الحركة، وه ا كث ر امتمر في تخهلل ره رقول: ألخاء

  عليه. ىأنه مغم  يه  ها ما يمنع إ



 طالب: مغم  أشر ؟
 .نعم، مغمى عليه

 طالب: ولو كا   ممب؟
 ، نعم.هولو كان،  ها مغمى علي

 
 شرح: باب: النوم عن الصالة: 

 ألحم  هللا إلرك:
  :لصالة اب اللوى أ  ا"

 خ مدر مد  قفدل حد   -صدش  هللا أشرد  ومدشى- هللا رمدول أل  الممد ب م  مل هلل أ  شهاب ام  أ  مالك أ 
صدش  هللا أشرد  - هللا رمدول ولداى ((الصد   للدا اكدأ)) :لد الل وقدال ،أدرس الش دل حخر م  كا  إ ا حت  ألمرى 
 رمدترق  فشدى ،أ لداه فغشمتد  الفجدر لمقامد وهدو راحشتد  إلد  امدتلهلل ثدى ،لد  قدهللر مدا  الل وكأ ،وألصحا   -ومشى
صدش  - هللا رمول ففزع ،الشمس ضربتهى حت  الركب م  ألحهلل وال  الل وال -صش  هللا أشر  ومشى- هللا رمول

صدش  هللا أشرد  - هللا رمدول فقدال ،ملفمدك ألخد  الد   ملفمدي ألخد  هللا رمدول ردا : دالل فقال ،-هللا أشر  ومشى
 فأقدداى  ددالال   -صددش  هللا أشردد  ومددشى- هللا رمددول ألمددر ثددى ،اشدد ئ   واقتدداهللوا ،هددىرواحش ف لثددوا ((اقتدداهللوا)) :-ومددشى
 الصدالة لمي م )) :الصالة قض  ح   قال ثى ،الص   -صش  هللا أشر  ومشى- هللا رمول مهى فصش  الصالة
اَلَة ِلِ ْكِر { :كتا   في رقول -ت ارك وتلال - هللا فا  ، كرها إ ا فشرصشها  .(([د سورة طنه12ا] }أَلِقِى الصَّ

 نل  نو  امنا حكنم الننوم عنن الصنالة اأي منا حكمنه " داب اللدوى أد  الصدالة": -رحمنه هللا تعنالى-يقو  المؤل  
 ومة بالنص بخالف المسألة السابقة.سبق هكره أو يقضيا  هه مسألة محسومة، نعم محسم ل اإلغماء الهي 

 "-صدش  هللا أشرد  ومدشى- هللا رمدول أل   بالمم م  مل هلل أ  شهاب ام  أ  مالك أ حهللثلي رح   "يقو : 
ننهننا وجنندت  ؛حتننى جمننع مراسننل سننعيدمراسننيل سننعيد، و ننو حجننة عننند الشننافعية،   ننها مرسننل، وأصننح المراسننيل

صدش  هللا -أل  رمول هللا " مراسيل، لكنه موصو  في صحيح مسلمموصولة، ومن باب أولى من يحت  بمطلق ال
ولعلهنا مصنحفة، خيبنر  "منن حننين" :وجناء فني بعنا الرواينات "مدرخ  مد  -يعني رجنع– قفل ح   -أشر  ومشى

أسنرة  "ألمدرى  ح   قفل م  خ مدر -صش  هللا أشر  ومشى-أل  رمول هللا "أصح، وخيبر في الصورة م ل حنين، 
 الش دل حخدر م  كا  إ ا حت "ون: عند الصباح يحمد القوم السرة، ولها يقول ؛يعني سار ليال   ،وسرة بمعنى واحد

يعنني احفند لننا  "((الصد   للدا اكدأ)) :لد الل وقدال" ،اأو فني اللينل مطلق ن ،الننوم فني آخنر اللينل :لتعنريسوا "أرس
 -صش  هللا أشر  ومشى- هللا رمول ولاى" يحفمكنم، :يعني [د سورة اننبياء24ا] }ُقْل َم  َرْكَشُؤُكى{ ،فال يفوتنا الوقت

الهي  ،مدة -رضي هللا عنه-ا استطال، يعني قاوم بال  ، يعني م"ل  قهللر ما  الل -يعني حفد– وكأ ،وألصحا  
، فني روايننة "وكدأ  دالل مدا قدهللر لد "، "فغشمتدد  أ لداه ...راحشتد  إلد  امدتلهلل" اسنتطال مقاومتنه منن اللينل،  نم عجن 

العبنننادة، وأ قنننل منننا يمنننر علنننى  :اسنننتغال  للوقنننت، وخينننر منننا يسنننتغل بنننه الوقنننت "،فصنننلى بنننال  منننا قننندر لنننه" :مسنننلم
، والسناعة عنن ينوم، والسنبب فني فني اننتمنار ة اننتمار، إها كان ينتمنر، الدقيقنة أشنق منن سناعةساع :اإلنسان
ن سنناعة  ننهه اننتمننار بعننا -عنن  وجننل-علننى عمننارة  ننهه انوقننات بطاعننة هللا أننننا مننا عودنننا أنفسنننا  هلننك ، واظ



ضننل مننن مجننيء  ننها أف يتلننهه بننه -عنن  وجننل-الننناس يتمنننى أن تكننون سنناعتين، و ننو بصنندد عمننل يقربننه مننن هللا 
نصن   ،صنالة العصنر، تنأخر سناعة من الناس، قا : أمر عليك بعد ار، إنسان جالس في بيته ينتمر  يد  المنتم  
ح سنب  يه يقنو : بند  منا أنتمنر  لهها الشخص، لكن لو عود نفسنه ار  انتما اتجده يخرج إلى الشارل ويرجع مرار   ،ساعة

كل حرف عشر حسنات، اإلشكا  أنننا منا  ؛أو بيده المصح  يم،، سبحان العمهويهلل ويكبر، سبحان هللا وبحمد
ما أ ر عليه  ها التأخير،  -ع  وجل-عمارة الوقت بما يرضي هللا  نا على  ها، لكن لو تعود اإلنسانعودنا أنفس
نننه مشنغو  بمنا  أتي؛، لكنن يتمننى أننه منا يناينتمر أحند  و  انوقات والمروف يصير عنده موعد في بعاولهلكم 
ترضنيه عننا و ينق م نل و  -عن  وجنل-أ م من أمور الدنيا، لكن لو كنان ارتباطننا بنانمور التني تقربننا إلنى هللا  و 

 ننها  ،منن وعنند أن يفني، ومنن ربنن  أن ينرتب منا تأ رنننا منن تننأخر المتنأخر، نعنم علننى ارتباطننا بنبعا أمننور الندنيا 
ن تنأخر عشنر دقنائق يقنو : ن إلنه ي لنو قنا : بالتنأخيرا م لمنا هكنرت، يعنن اانصل، لكن مع هلك لمناها نضنيق هرع 

الدنيا كلها، ون ح ن على خير، في عشنر دقنائق يقنو : ن إلنه إن هللا وحنده ن شنريك لنه،  ي و اإن هللا مائة مرة تس
سبحان هللا وبحمده، سبحان هللا العميم من مرة فيما لو تأخر عليه ربع  :يقو  يستطيع أنله الملك، مائة مرة، كم 

منن  ابحان هللا وبحمده تقا  مائة مرة بدقيقة واحدة، يسنتغفر مائنة منرة، مائنة منرة بدقيقنة واحندة، يقنرأ جن ء  س اساعة
 بالوقت. اما يحسب لههه انمور وينتمر  ها الموعد يضيق هرع   الهيالقرآن بربع ساعة، لكن اإلنسان 

فني  "وكنأ" ه عندنا في الكتناب:قت؛ ننللو  اصلى ما كتب له كما في رواية مسلم، انتمار   -رضي هللا عنه-بال  
"وهددو  ،انتهننى، كننل شننيء لننه حند، المقاومننة لهننا حنند " نم اسننتند إلننى راحلتننه ،"وصننلى بننال  مننا قنندر لننهرواينة مسننلم: 
والنوم ليس فيه تفري ، النوم القسري القا ر لنيس  "أ لاه فغشمت  -الفجرأي الجهة التي يطلع منها - مقامل الفجر

والننوم لنيس   نم إها أهن قنا : أننا وهللا تعبنان "الننوم لنيس فينه تفنري "ى  ها أن اإلنسان يسنمع فيه تفري ، ليس معن
وليس  ة وينام، والنوم سلطانتجده في الدوام يضع رأسه على الماسقا ..، فيه تفري ، أو إها كل  بعمل أو شيء 

ك الواجبنات، نعنم إها عجن ت حاولنت في النوم تفري ، نقو : ن يا أخي، ليس  ها بصحيح، ن يتهرل بهنها إلنى تنر 
نن "ألخدد  ملفمددي الدد   ألخدد  ولننها قننا  بننال  علننى مننا سننيأتي:  ؛إن وسننعها اوقاومننت وعجنن ت نعننم، ن يكلنن  هللا نفس 

 وال -صدش  هللا أشرد  ومدشى- هللا رمدول رمدترق  فشدى -يعنني ننام– فغشمتد  أ لداه"شيء ن يملكه بنال ،  ملفمك"
أيقمهنم حنر " :يعنني "الشدمس ضدربتهى حتد  -علينه الصنالة والسنالم-النبني الهين مع - الركب م  ألحهلل وال  الل

 الننهين قننالوا: إن سننبب اننتقننا  ليخننرج وقننت النهنني، ى الحنفيننةكمننا فنني الروايننات انخننرة، وبهننها يننرد علنن "الشننمس
نن -عليننه الصننالة والسننالم-انتبننه  "-صددش  هللا أشردد  ومددشى- هللا رمددول ففددزع" وقننت علننى مننا فاتننه مننن  ا، أسننف  اف ع 

 .-جل وعال-و و هللا  "ملفمك ألخ  ال   ملفمي ألخ  هللا رمول را : الل فقال" الصالة،
-إن النبي  :، تنام عيناه ون ينام قلبه، في  هه الحالة  ل نقو ..أنه كان ينام -عليه الصالة والسالم- بت عنه 

منا نناما  أوها نقنو ا لكنن  نل ننام قلبنه فوت الصنالةا منا ماهاما نام قلبه في  هه الحالةا ل -عليه الصالة والسالم
  ،ليسنن نمتنه" -علينه الصنالة والسنالم-: "خنرق نومنه عادتنه -رحمنه هللا-يقنو  ابنن عبند البنر نام قلبنه،  ،نام قلبه

عليننه -الصننبح، الننهي فيننه إحسنناس، ويهننتم لأمننور، والنبنني  قننو : وهللا مننا يننرة ن مغمننا عينيننه اافتننرا أن إنسننان  
نعم ما  ايقدالصالة وقلبه  كي  ينام ويؤخر ايهتم لصالته، إه   ! نعمقرة عينها ،هتم لصالتهن ي -الصالة والسالم

ن كنان فني العنادة المطنردة أننه ن يننام قلبنه لمصنلحة عميمنة،  ،-علينه الصنالة والسنالم-فهنهه المنرة ننام يمكن،  واظ



عليننه -يصنننع كمننا صنننع النبنني  ليسننن نمتننه أن مننن نننام بعنند أن احتنناط لعبادتننه ولدينننه أنننه ن شننيء عليننه، وأنننه
يكل أمر اإليقاو إلى من ي ق به، ويعمل كافة انحتياطات، ويدفع الموانع، بعا الناس يوجد  ،-الصالة والسالم

موانننع تمنعننه مننن القيننام، ون يبننه  انسننباب المعينننة علننى القيننام، ويقننو : لننيس فنني النننوم تفننري ، نقننو : ن،  ننها 
 أمجنوا  أيندري ن رن الجنوا ، وموقتنه،  الجوا  ابقية ساعة،  م نام مركب  الصي ، و  في ليلة تفري ، إها سهر م ال  

التني تمنعنه  انسنباب وأن ينفني جمينع المواننعن نومه  قيل، نقو :  ها عليه أن يبنه  ن يحس، ن سيما م   اساعة
بالنسنبة لنه حنرام، إها  نقنو : السنهر لسنهر يعوقنه ويمنعنه منن صنالة الصنبحمن أداء الصالة في وقتها، فإها كان ا

فني م نل  نها الحندي  فينه تسنلية لأمنة؛  ،كان السنهر يعوقنه عنن قينام اللينل قلننا: السنهر مكنروه، قلننا: إن فني  نها
ام وعجن  ضنع كافنة انحتياطنات  نم ننلى أمور دينهم، ولو لم يفنرط، لنو و نن بعا الناس عند م حرص شديد ع

فضنل فأ -وهلل الحمند- ر تسنليةبم ل وجود  ها الخب، لكن اوح ن   ىأس  تجده يتقطع قلبه  عن أداء الصالة في وقتها
  .فاتته الصالة، الحمد هلل الخلق وأحرص الناس على الخير وأعلمهم وأخشا م وأتقا م

 قد يقو  قائل: إن م ل  ها التعبير من "-صش  هللا أشر  ومشى- هللا رمول فقال ألخ  ملفمي ال   ألخ  ملفمك،"
أخنه بنفسني " قنا  لنه م نل  نها الكنالم المناها نمنت عنن الصنالةقنا  لنه أبنوه:  ؛ولند نبينه هيقولنبال   ل يحسن أن 
يعننني  ا ننل فنني م ننل  ننها حجننةنومنننا، يتننولى  الننهي قننا : أخننه بنفسنني هللا، هللا أو مننا قننا   ننها "الننهي أخننه بنفسننك

ن ون يقبنل فنني حنا ، لنو قنندر  فعنل؛ نن الكننالم قند يقبنل فنني حنا  مننا يندرة منا يعتريننه منن اانسنلوب، وأسنلوب أيض 
ينا قنا : بمنا ارتكنب،  اأن انب قا  نبنه: أنت نمت عن الصالة، لماها نمت عنن الصنالةا فجناء إلينه معترف ن م ال  

أخننه  ، يختلنن  عمننا لننو قننا :-جننل وعننال-وركبننت السنناعة، وأخننه بنفسنني هللا  ،اوالنندي بننهلت انسننباب ونمننت مبكننر  
يعننني  ننل انسننتدن  بم ننل  ننها مننن بننال   ،حننا  يقبننل فيهننا كننالم قنند ن يقبننليعننني البنفسنني هللا، وانتهننى اإلشننكا ، 

، اقام ف ع   ،ف ل -عليه الصالة والسالم-والنبي  بم ل  ها الكالم -عليه الصالة والسالم-و و رد على النبي  م ال  
منهنا أننه منا فنرط،  وبحا  يبنين قا : أخه بنفسي الهي أخه بنفسك بأسلوب ين كها يا بال اأ افقا  له: أين الحفد

 لكن ما يقبل  ها انسلوب على إطالقه، إن إها اقترن بحاله ما يد  عليه.
يعنني اقتنادوا رواحلكنم، وارتفعنوا عنن  نها  ))اقتاهللوا(( ،لبن ق   "((اقتاهللوا)) :-صش  هللا أشر  ومشى-فقال رمول هللا "

 ألمددر ثددى"تقلننوا مننن الننوادي إلننى مكننان مجنناور لننه، يعننني ان "اشدد ئ   واقتدداهللوا رواحشهددى ف لثددوا" المكننان، وارتحلننوا عنننه،
فنأهن أو " :و كنها فني أك نر رواينات الموطنأ، فني بعضنها "الصدالة فأقداى  دالال   -صش  هللا أشر  ومشى- هللا رمول
و ننو  ،"الدركلت   قمدل الصد   -أشردد  الصدالة والمدالى-وصدش  اللمدي "منن غينر شنك،  "أهن" :وفني المسنند ،"أقنام

لحالنة تجنده إها انتبنه فني  نهه ا يلمسنه كنل إنسنان منن نفسنه و نها أقنام الصنالة، بعنا النناس م أمره فغير عجل، 
ما يخل بصالته من عجلة، و ها قد يكون الباع  عليه الف ل، والفن ل يبعن  علنى  اأحيان   يضي  إلى  ها التأخير
، حتى في المروف التي -معليه الصالة والسال- هفي أمور  متأن   -عليه الصالة والسالم-م ل  ها، لكن الرسو  

يعننني فنني حننا   علننى رسننلكدد ااامننان يننوم خيبننر:  -رضنني هللا عنننه-م ننل  ننها، وم ننل قولننه لعلنني  ضنني الفنن لتقت
ون شننننننك أن التننننننأني  ننننننو المطلننننننوب، والعجلننننننة مننننننن  علننننننى رسننننننلكدد ااامننننننان عجلننننننة والحننننننرب تقتضنننننني حننننننرب، 
فننأهن،  ننم أمننره بننانهان  -الصننالة والسننالم عليننه-فننالنبي ا ن يننتم الواجننب إن بننه فهننو واجننب، ، منن......الشننيطان

 ننها ينند  علننى أن الرواتننب القبليننة تصننلى قبننل الفائتننة،  ننم يصننلى بعنند ا البعديننة، لكننن لننو ضنناق  ،صننلى الننركعتين



يعني من الطرائ  إنه وأنا داخل بعد  .الوقت عن الفريضة تقدم الفريضة إلدراك الوقت،  م تقضى الرواتب القبلية
يحضنرون: منا  النهينالب واحند يسنأ  يقنو : فاتتننا الصنالة فأقمنت، فقنا  لني واحند منن الطن صالة المغرب للندرس

فأقداى   دالال   -صش  هللا أشرد  ومدشى-ثى ألمر رمول هللا "و نا يقو : قابلني في الباب،  ،يسأ  عامي ،علينا إقامة
 لمددي مدد )) :ةالصددال قضدد  حدد   قددال ثددى ،الصدد   -صددش  هللا أشردد  ومددشى- هللا رمددول مهددى فصددش  ،الصددالة
اامن نام عن صالة أو نسيها فليصلها إها هكر ا، ن كفارة لها وفي الرواية انخرة:  (( كرها إ ا فشرصشها الصالة

دداَلَة ِلددِ ْكِر {:كتا دد  فددي رقددول -ت ددارك وتلددال - هللا فددا ))إن هلننكدد  و ننها أمننر لمنننا  [د سننورة طنننه12ا] }أَلِقِى الصَّ
أو  يعننني لننهكرك إينناي ِلددِ ْكِر {}شننرعنا بخالفننه،  شننرل لنننا مننا لننم يننأتن  ن قبلنننا، وشننرل منن-عليننه والسننالم-لموسننى 

هكر الصالةا أو لهكرك إياي  ،لهكرك إيا ا ا ل المقصود لهكري  أيهما المناسبا والياء  هه لهكري لهكرك إيا اا 
ري يعننني فننإها هكرتننني هكننرت مننا أوجبننت عليننكا يعننني الننهكر مصنندر، والمصنندر مضنناف إلننى ينناء المننتكلم، لننهك

إها هكننر،   ننها الناسنني يصننليت عليننك، وقننا  بعضننهم: لننهكرك إيا ننا، لننهكرك إينناي، فننإها هكرتننني هكننرت مننا أوجبنن
منع اإل نم، وقنا  بعضنهم:  ، الجمهنور علنى أننه يقضنياا متعمند  ترك الصالة حتى خرج وقتهن والنائم كهلك، والعامد

 على ضده كما هكرنا بانمس. بعدم القضاء، وابن ح م نقل انتفاق عليه، لكن نقل انتفاق
والناسنني فنني القضنناء والصننالة والصننيام سننواء ،  "العامنندفنني انسننتهكار:  -رحمننه هللا تعننالى-يقننو  ابننن عبنند البننر 

ن "، يقنو : يعني إها لم يعهر الناسي فالعامد منن بناب أولنى ،العامد والناسي في القضاء والصالة والصيام سواء   واظ
ن وجب عليه القضناء، مرتفع [د سورة البقرة452ا] َربََّلا اَل ُتَؤاِخْ َلا ِإ  لَِّم َلا{}الناسي،  "اختلفا في اإل م  عنه اإل م واظ
ننو ، ننم، تننأخير الصننالة عننن وقتهننا موبقننةعليننه اإل بخننالف العامنند مننن رمضننان مننن غيننر عننهر لننم  ااامننن أفطننر يوم 

ن صنامهدد ن اختلفننا فنيالقضناء،  ه يل مننهوالمعتمند عننند عامنة أ ننل العلنم أنن يقضنه صنيام النند ر واظ اإل ننم  يقنو : "واظ
ن خرج الوقت، وقد شه بعنا أ نل المنا ر وأقندم علنى خنالف جمهنور العلمناء،  ن  ابت، وفرا واجبي  فهما د   واظ

 وقتها؛ ننه غينر ننائم ون وسبيل المؤمنين، فقا : ليس على المتعمد لترك الصالة في وقتها أن يأتي بها في غير
الجمهنننور  اامنننن ننننام عنننن صنننالة أو نسنننيها فليصنننليها إها هكر ننناددالننننائم والناسننني يعنننني الحننندي  خننناص ب ناسننني"

 النهي  نو القيناس الجلني، إها قينل اس الجلي، من باب مفهنوم الموافقنة ها من باب قياس انولى، القيإن يقولون: 
 نعم. ها في الناسي والنائم مع العهر فمع عدم العهر من باب أولى، نأخه الحدي  الهي يليه، 

 .......:طالب
 ،وبآينة ،هأو من أبي  ريرة استدن  في محل -عليه الصالة والسالم-منا المقصود أن انستدن  سواء  كان منه 

 نعم.ة أو نسيها، انمر ما فيه إشكا ، ، من نسي الصالة، من نام عن صالفي القضاءوالنص صريح 
 ......:.طالب
اإل م يختل ، إ نم تنرك  لكنعلى ما سيأتي،  ننه ترك واجب   ؛ة أ مم، لكن إها فوت صالة الجماعما عليه إ  نعم،

  .الجماعة ما  و م ل إ م خروج الوقت
 ......طالب:



للصنالة، فعلنى  نها ينؤهن فني ، الخالف بين أ ل العلم  ل  و للصالة أو لوقتهاا حدي  البناب يند  علنى أننه نعم
نعنننم،  امنننن أجنننل إعالمهنننم واجتمننناعهم اللجماعنننة فقننن للمنفنننرد أو  اأي وقنننت، و نننل  نننو للجماعنننة أو للمنفنننرد فقننن 

 نعم. و أوسع من هلك،  ،المنفرد ن يؤهن، ن ،انصل أنه للجماعة
 .ننه مكان حضر فيه الشيطان

 .......:طالب
  .بال شك  عاقل فا م هاكر، فالعلة  ائدة و و مكل أن الصالة دين في همتهالعلة من باب أولى،  نعم

 ......طالب:
  .وهللا أعلما، وارتفال اإل م ننه نائم، نعم، لة أنه مدين بههه الصالة فخرج وقتهالع ،ن

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله


